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Abstract 

The aim of this thesis is to investigate possibilities to reduce primary steam consumption of 

the integrated pulp and paper mill in Obbola. For this purpose, a pinch analysis has been 

performed. The thesis has been carried out on site and necessary data for the analysis was 

produced mainly using the sensors installed for controlling the process. Based on the data, a 

representation of the heat exchanges at the mill was obtained and from this emerges an 

understanding of how optimized the heat exchange is. 

From the analysis, it was found that the energy savings potential amounts to 7 MW, which 

corresponds to 6% of present steam consumption of approximately 112 MW. One of the 

identified pinch violations was the flue gases in the recovery boiler used to preheat 

combustion air and process ventilation when it can be used to meet a thermal demand at 

higher temperatures or potentially to generate steam, the latter has not been investigated. 

Steam preheating of air to the paper dryer, steam preheating of water that is used to thaw 

logs and steam that is used in some of the process ventilations were also among the identified 

violations. 

Possible measures to optimize heat exchange and eliminate pinch violations have been 

investigated. These include flashing of paper mill condensate to replace the live steam in the 

air preheaters to the paper dryer and replace this thermal energy with secondary heat in the 

feed water treatment plant. As well as using part of the heat from the flue gas cooling system 

to preheat feed water. 

Increasing the operational temperature in the water treatment plant turned out to be possible 

regardless of whether a flash is introduced or not. The savings with contra without the flash 

would amount to 1.13 MW and 0.85 MW, respectively, and the net heat savings of a 

reconstruction is only 0.28 MW. The heat that can be released from the flue gas cooling system 

corresponds to 0.46 MW and is expected to be higher in the summer when heat necessity in 

other ends of the system decreases. 

To suggest optimization of heat exchanges at the mill, it was also investigated how much 

excess of warm and hot water was that present in the secondary heating system. The 

investigation showed that if the temperature in the warm water tank would be regulated, an 

excess of hot water would be sufficiently large to provide secondary heat to the optimization 

measures discussed and to provide for all ventilations currently using live steam. In all cases 

profitability should be investigated and for the case of any ventilation consideration should be 

given to distance from a secondary heating source and if there is a glycol circuit present or 

not.   
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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att utreda möjligheter att minska 

primärångförbrukning på SCA:s massa- och pappersbruk i Obbola. För ändamålet har en 

pinchanalys utförts. Examensarbetet har utförts på plats och nödvändiga data för analysen 

har tagits fram främst med hjälp av de givare som finns installerade för processtyrning. Utifrån 

de data som tagits fram har en representation av de värmeväxlingar som sker på fabriken 

framställts och utifrån detta framkommer hur optimerad värmeväxlingen är.  

Ur analysen har det framkommit att energibesparingspotentialen uppgår till 7 MW vilket är 

motsvarande 6% av dagens ångförbrukning på ungefär 112 MW. Pinchöverträdelserna består 

bland annat av att energin i rökgaser från sodapannan används för att värma förbränningsluft 

och lokalventilation. Istället kan den brukas för att tillgodose ett termiskt behov vid högre 

temperaturer eller potentiellt till att skapa ånga, det senare har inte utretts. Även 

ångförvärmning av luft till papperstorken, tystkokaren i renseriet där ånga används för att 

värma vatten som tinar stockar samt att ånga brukas i vissa processventilationer är bland de 

identifierade pinchöverträdelserna. 

Möjliga åtgärder för att optimera värmeväxlingar och eliminera pinchöverträdelser har 

utretts. Dessa innefattar att flasha av pappersbrukskondensat för att ersätta färskångan i 

luftförvärmningen och ersätta detta energibehov med sekundärvärme i vattenbehandlingen. 

Samt att föra en del av energin från rökgaskylarsystemet till att värma matarvatten.  

Att öka arbetstemperaturen i vattenbehandlingen visade sig kunna göras oavsett ifall en flash 

introduceras för pappersbrukskondensatet eller inte. Besparingen med respektive utan en 

flash skulle uppgå till 1,13 MW respektive 0,85 MW och nettobesparingen av att införa en 

flash är endast 0,28 MW. Energin som går att frigöra ur rökgaskylarsystemet är motsvarande 

0,46 MW och förväntas vara ännu högre under sommarmånaderna då behovet minskar i 

andra delar av systemet. 

För att kunna föreslå optimeringar av värmeväxlingar på fabriken har det även utretts hur 

mycket överskott av varm- och hetvatten som finns i sekundärvärmesystemet. Utredningen 

visade att om värmen regleras i varmvattenbingen så finns ett överskott av hetvatten 

tillräckligt stort för att förse sekundärvärme till de åtgärder som diskuterats i rapporten samt 

till att förse samtliga ventilationer som brukar färskånga. I samtliga fall bör lönsamhet utredas 

och för eventuella ventilationer bör det tas hänsyn till avstånd till sekundärvärmekälla samt 

ifall en befintlig glykolkrets finns i anslutning eller inte. 
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Förord 
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1 Inledning 

Detta projekt genomfördes som ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng på 

avancerad nivå och inom civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet. 

Projektet har utförts på SCA:s massa- och pappersbruk i Obbola. 

1.1 Bakgrund 

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag med försäljning i omkring 100 länder. SCA 

har omkring 44 000 medarbetare och omsätter ungefär 115 miljarder kronor. Inom SCA finns 

det sju affärsverksamheter varav SCA Obbola AB tillhör skogsindustriprodukter. SCA Obbola 

AB tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar till övervägande 

del baserad på färsk vedfiber och resterande av returfiber och har cirka 300 anställda.  

Fabriken har under åren förändrats i grunden i samband med olika investeringsprojekt som 

utförts. Massabrukets energibalans har bara det sista årtiondet ändrats ordentligt med 

uppförandet av den nya sodapannan, det kontinuerliga kokeriet och den nya indunstningen. 

De olika investeringsprojekten har delvis utförts utan hänsyn på hur de påverkar energiflöden 

och värmeåtervinningen i processen som helhet. De värmeåtervinningssteg som sitter i 

processen är tillkomna stegvis och ingen övergripande utredning av värmeväxlarnätverket är 

utförd. Exempelvis produceras ett överskott av varmvatten, som är en indikation på att ett 

energiöverskott finns att utnyttja.  

Industriella processer kan vara komplexa att utreda, speciellt då dessa kan innefatta olika 

kemiska processteg. Pinchanalys är en metod utvecklad för att systematiskt utföra 

energianalyser och är tillämpbar både för planering av nya anläggningar och vid 

ombyggnationer eller optimering av befintliga anläggningar. Konceptet för pinchanalys 

utvecklades under 1970-talet av Bodo Linnhoff och blev snabbt erkänt för sin enkelhet (1). 

Under åren vidareutvecklades metoden och 2007 släpptes den mest detaljerade förklaringen 

till metoden av Ian C. Kemp baserad på de resultat som kommit av forskning, erfarenheter och 

på Linnhoffs tidigare verk. 

Metoden nyttjas för processintegration och används för att maximera värmeåtervinning i en 

definierad process och på så sätt minimera behov av extern värmning och kylning. 

Pinchanalyser vid andra pappersbruk som Billerud och Östrand har identifierat möjliga 

primärenergibesparingar på 18,5 MW (2) respektive 100,1 MW (3). Notera att dessa 

besparingar är teoretiska och är på grund av höga kostnader eller tekniska begränsningar inte 

uppnåeliga i ett verkligt scenario. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att identifiera möjligheter att optimera värmeväxling mellan 

flöden i fabriken och därigenom reducera primärenergiförbrukning samt att ta fram förslag 

för hur dessa optimeringar kan ske. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien utreder ett vinterscenario och blir på så vis inte representativt för hela året. Under 

sommarhalvåret kan flödena i balansen vara avvikande då temperaturen på luften och det till 

fabriken ingående vattnet är högre och därigenom minskar det generella 

uppvärmningsbehovet. 

Inga ekonomiska beräkningar på att införa nya värmeväxlare eller genomgående tekniska 

lösningar presenteras utan endast enklare beskrivningar för hur de föreslagna optimeringarna 

ska kunna genomföras. 
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2 Värmeväxling och Pinchteknik 

Att utföra energianalyser på industrier och stora anläggningar är intuitivt en komplex uppgift. 

En metod för att systematiskt utföra en sådan analys är pinchanalys, som finns beskriven i en 

omfattande litteratur av Ian C. Kemp (4), vilken baseras på tidigare arbeten av bland annat 

Bodo Linnhoff och Jon R. Flower vid ETH i Schweiz och Leeds University i England, under 70-

talet (5). I det här kapitlet presenteras enbart det grundläggande konceptet bakom metoden 

och teoretiska samband för värmeväxlare som använts för att utveckla metoder som använts 

i rapporten. Läsaren antages ha en viss tidigare förståelse av termodynamik och andra koncept 

som inte beskrivs i detalj. 

2.1 Värmeväxlare 

Värmeväxlare är anordningar i vilka två flöden kan överföra termisk energi mellan varandra. 

Utformningen på värmeväxlare kan skilja sig och olika typer kan lämpa sig bättre för 

värmeväxling olika medier eller önskad effektivitet. Den termiska energi som överförs i en 

värmeväxlare utan hänsyn till förluster förhåller sig enligt (6 s. 659) 

�̇� = �̇�ℎ · 𝑐𝑝,ℎ · ∆𝑇ℎ = �̇�𝑐 · 𝑐𝑝,𝑐 · ∆𝑇𝑐,  (1) 

där �̇� [W] är överförd effekt, �̇�ℎ [kg/s] är den varma fluidens massflöde, 𝑐𝑝,ℎ [J//kgK] är den 

varma fluidens specifika värmkapacitet, ∆𝑇ℎ [K] är temperaturförändringen för varma fluiden 

mellan in och utlopp och motsvarande variabler med notation c för den kalla fluiden. 

Flödenas värmeöverföringskapacitet kan definieras enligt (6 s. 659) 

𝐶ℎ = �̇�ℎ · 𝑐𝑝,ℎ,    (2) 

𝐶𝑐 = �̇�𝑐 · 𝑐𝑝,𝑐,    (3) 

där 𝐶ℎ [W/K] är det varma flödets värmeöverföringskapacitet och 𝐶𝑐 är det kalla flödets 

värmeöverföringskapacitet. 

Den termiska energi som överförs förhåller sig även enligt (6 s. 661) 

�̇� = 𝑈 · 𝐴𝑠 · ∆𝑇𝑙𝑚,    (4) 

där 𝑈 [W/m2K] är värmeöverföringskoefficienten för materialet i värmeväxlare, 𝐴𝑠 [m2] är den 

värmeväxlande ytans area och ∆𝑇𝑙𝑚 [K] är den logaritmiska medeltemperaturdifferensen. Den 

sistnämna variabeln definieras enligt (6 s. 662) 

∆𝑇𝑙𝑚 =
(𝑇ℎ,𝑖𝑛−𝑇𝑐,𝑢𝑡)−(𝑇ℎ,𝑢𝑡−𝑇𝑐,𝑖𝑛)

ln
(𝑇ℎ,𝑖𝑛−𝑇𝑐,𝑢𝑡)

(𝑇ℎ,𝑢𝑡−𝑇𝑐,𝑖𝑛)

,  (5) 

där 𝑇ℎ,𝑖𝑛 [K] och 𝑇ℎ,𝑢𝑡 [K] är in- respektive utloppstemperaturen för det heta flödet och 

motsvarande är variablerna med notation c in- respektive utloppstemperaturen för det kalla 

flödet. 



 

 

EN1720 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

4 

2.1.1 NTU – Metoden 

Att räkna med logaritmiska medeltemperaturdifferensen är en metod lämplig för att 

bestämma värmeväxlarprestanda att realisera önskad värmeväxling utifrån givna flöden och 

måltemperaturer. I andra fall kan värmeväxlarprestanda samt flödenas storlek och 

värmekapacitet vara kända men inte utloppstemperaturerna. För denna typ av problem är 

logaritmiska medeltemperatursmetoden tillämpbar men kan komma att kräva opraktiska 

iterationsberäkningar, istället lämpar sig NTU – metoden. Med metoden går det med hjälp av 

materialkonstanter och analytiska samband för olika typer av värmeväxlare som härletts 

empiriskt räkna fram värmeöverförings effektivitet. 

Den teoretiskt maximala termiska energiöverföringen i en värmeväxlare, �̇�𝑚𝑎𝑥 [W], ges av (6 

s. 671) 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛),   (6) 

där 𝐶𝑚𝑖𝑛 [W/K] är det minsta av de två flödenas värmeöverföringskapacitet. 

NTU-metoden bygger på definitionen av en dimensionslös parameter, ɛ, vilket är 

värmeöverföringseffektiviteten. Värmeöverföringseffektiviteten kan uttryckas enligt (6 s. 671) 

ɛ =
𝑄

�̇�𝑚𝑎𝑥

̇
.     (7) 

Värmeöverföringseffektiviteten finns härledda för olika värmeväxlartyper och relationerna 

ges i termer av två dimensionslösa parametrar, NTU och c vilket innebär att ɛ = f(NTU, c). 

NTU är en kvantitet som står för number of transfer units och definieras enligt (6 s. 674) 

𝑁𝑇𝑈 =  
𝑈·𝐴𝑠

𝐶𝑚𝑖𝑛
,    (8) 

och är ett samband mellan värmeväxlarens egenskaper och det flöde med lägst 

värmeöverföringskapacitet. Den andra dimensionslösa parametern, c, avser 

värmeöverföringskapacitets förhållandet mellan de två flödena och definieras enligt 

𝑐 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
,     (9) 

där 𝐶𝑚𝑎𝑥 [W/K] är det största av de två flödenas värmeöverföringskapacitet.  

Substitution av ekvation (2) och (3) i ekvation (1) samt ekvation (1) i ekvation (7) ger oss 

relationer mellan temperaturerna i in och utloppen i värmeväxlaren. Ifall 𝐶ℎ = 𝐶𝑚𝑖𝑛 så fås (6 

s. 673) 

ɛ =
(𝑇ℎ,𝑖𝑛−𝑇ℎ,𝑢𝑡)

(𝑇ℎ,𝑖𝑛−𝑇𝑐,𝑖𝑛)
,   (10) 

och ifall 𝐶𝑐 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 så fås (6 s. 673) 

ɛ =
(𝑇𝑐,𝑖𝑛−𝑇𝑐,𝑢𝑡)

(𝑇ℎ,𝑖𝑛−𝑇𝑐,𝑖𝑛)
.   (11) 
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2.2 Konceptet bakom pinchanalys 

Pinchanalys baseras i grunden på enkla termodynamiska samband. Styrkan i metoden är att 

en definierad process kan analyseras med hjälp av grafer där kyl- och uppvärmningsbehov 

tydligt framgår. Detta kan göras utan kännedom om hur värmeväxlarnätverken (HEN efter 

engelskan) är utformade och inga avancerade beräkningsprogram behövs. Energibehovet i 

processen analyseras med hjälp av strömmar, där en ström definieras som ett flöde som måste 

värmas eller kylas men som inte ändrar sammansättning. Strömmarna delas upp på varma och 

kalla strömmar, där en kall ström har ett behov att öka sitt termiska energiinnehåll och en 

varm ström har ett behov att minska det. Per definition blir då reaktionsprocesser inte 

strömmar då de ändrar kemisk sammansättning och tillskottflöden är inte heller strömmar om 

de inte värms eller kyls.  

Inledande i en pinchanalys upprättas en konsekvent mass- och energibalans för processen 

som analyseras. Med hjälp av termiska data ur balanserna fås strömmarna, deras ursprungs- 

och måltemperaturer samt energiflöden. Strömmarna sammansätts sedan samman för att 

skapa en kompositkurva för de kalla strömmarna respektive de varma strömmarna, i Figur 1 

visas ett exempel på hur detta utförs med tre strömmar. I exemplet går strömmarna mellan 

fem temperaturintervall, T1-T5, och har alla varsitt definierat energiflöde, �̇� ∙ 𝐶𝑝, som för varje 

ström benämns CP. Bokstäverna A, B & C representerar CP för den givna strömmen. I Figur 1 

(a) ses att endast ström B finns i temperaturintervallet T1-T2 så energin i det intervallet ges av 

(𝑇1 − 𝑇2) ∙ (𝐵) och liknande i temperaturintervallet T2-T3 återfinns alla tre strömmarna så 

energin ges av (𝑇2 − 𝑇3) ∙ (𝐴 + 𝐵 + 𝐶), samma utförs för samtliga temperaturintervall. Ur 

detta fås en serie med entalpiskillnader som utgör den värme som finns tillgängliga i varje 

temperaturintervall och resultatet blir en graf enligt Figur 1 (b). 
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Figur 1. Sammansättning av en kompositkurva. X-axeln avser entalpi och Y-axeln avser temperatur. Kurvan i (b) är en 
sammansummering av entalpiförändringarna av samtliga strömmar i (a) vid varje temperaturintervall. (4) 

Konstrueras ett diagram med den varma och kalla kompositkurvan fås en tydlig översikt hur 

värmeväxlingen i en optimerad process bör se ut. Där kompositkurvorna överlappar varandra 

kan man avläsa den teoretiskt maximalt möjliga värmeåtervinningen i processen. Där två 

kompositkurvan inte överlappar varandra utgörs den minsta externa kylningen och 

värmningen som behövs i processen (7). I Figur 2 ses ett grafiskt exempel. 
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Figur 2. Exempel på graf med kompositkurvor. Den streckade linjen representerar den varma kompositkurvan, den heldragna 
motsvarande den kalla. (4) 

Det kortaste avståndet mellan kompositkurvorna avgörs av den minsta temperaturskillnaden, 

ΔTmin, som tillåts. Den här punkten definieras som pinchen och är den mest ansträngda 

punkten i nätverket. Typiska värden för ΔTmin varierar med fluidens termiska egenskaper men 

är vanligtvis för vätskor runt 10–20°C (4). ΔTmin väljs av individen som utför pinchanalysen och 

valet är avgörande då den är direkt kopplad till vart pinchen hamnar och därmed storleken på 

det externa kyl- och uppvärmningsbehovet. ΔTmin påverkar faktorer som storlek och kostnad 

på värmeväxlare, där ett lägre värde kräver större värmeväxlande ytor för att tillgodose 

värmeväxlingen. 

Ett annat sätt att redovisa de externa kyl- och värmebehoven är att kombinera 

kompositkurvorna till en Grand Composite Curve (GCC). Sammansättningen av GCC sker med 

skiftade kompositkurvor, då justeras kompositkurvorna genom att ΔTmin/2 adderas till de kalla 

strömmarna och ΔTmin/2 subtraheras från de varma strömmarna. Styrkan med en GCC är att 

nettoenergiflöden vid en given temperatur blir överskådligt (4). Vid design av en ny anläggning 

underlättar det placering av externa kyl-/värmesystem och visar vart behovet är som störst i 

processen. I GCC åskådliggörs även pockets vilket är där kurvan vänder tillbaka över sig själv, 

i dessa områden kan återvinning av värme täcka behovet och ingen extern värmning eller 

kylning behövs. I Figur 3 återfinns ett exempel på en GCC med två pockets. 
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Figur 3. Exempel på utformning av en Grand Composite Curve. (4) 

2.3 Värmeväxlarnätverk 

I ett värmeväxlarnätverk designat för maximal energiåtervinning delas nätverket i två delar 

vid den mest ansträngda punkten, pinchen. Ovanför pinchen finns ett underskott av värme 

och nedanför den finns ett överskott. En grafisk representation av detta ses i Figur 4. Ur detta 

följer de tre gyllene reglerna för pinchanalysen när man designar för maximal 

värmeåtervinning (4): 

• För inte värme över pinchen. 

• Kyl inte ovanför pinchen. 

• Värm inte nedanför pinchen. 
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Figur 4. Processen delad vid pinchen. Ovanför pinchen är ett värmeunderskott och nedanför den är ett värmeöverskott. X-
axeln avser entalpi och Y-axeln avser temperatur. (4) 

I figuren görs åskådlig konceptet för att dela processen vid pinchen. Om värme tillförs under 

pinchen, där vi har ett överskott av värme, introducerar vi ett större kylbehov, 𝑄𝐶𝑚𝑖𝑛. Om 

kylning sker ovanför pinchen där vi har ett underskott av värme så introducerar vi ett större 

uppvärmningsbehov, 𝑄𝐻𝑚𝑖𝑛.  Om värme motsvarande α förs över pinchen så ger det upphov 

till ett ökat kylbehov nedanför pinchen och ett ökat uppvärmningsbehov ovanför pinchen, 

båda motsvarande α. Detta ger grunden för de gyllene reglerna och ifall de bryts så ökar 

energianvändningen i processen.  

Vid upprustning av en befintlig fabrik är det lämpligt att jämföra de befintliga kyl- och 

värmebehoven mot de framkomna ur pinchanalysen för att få en uppskattning på potentiella 
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energibesparingar. Genom att hitta pinchöverträdelser i det befintliga värmeväxlarnätverket 

kan de externa behoven av kylning och värmning minskas. När alla pinchöverträdelser är 

eliminerade fås ett så kallat Maximum Energy Recovery (MER) Network men i praktiken 

begränsas utformningen av ett sådant ofta av dyra investeringskostnader eller utrymmen för 

värmeväxlare (4). 

Vid utformning av rekonstruktionsförslag är det viktigt att ta hänsyn till följande för att minska 

eventuella investeringskostnader, enligt Ian C. Kemp (4): 

• Behåll så mycket som möjligt av den befintliga nätverksdesignen. 

• Ta hänsyn till avstånd mellan flöden och föreslå inte att dra onödigt långa rör. 

2.4 Pinchanalys i praktiken 

Pinchanalys i en befintlig industri bygger på att man utvärderar det befintliga 

värmeväxlarnätverket och löser pinchöverträdelser. I ett sånt fall finns behov att förlita sig på 

givare som sitter i processen eller använda mätutrustning och mäta. På grund av de många 

flöden och temperaturer i en industri är det realistiska att nyttja givare i största utsträckning, 

men alla flöden och deras temperaturer följs rimligt inte upp. Givare har även osäkerheter, 

temperaturgivare går ofta att förlita sig på medan flödesgivare sällan är exakta och det är 

vanligt att dessa visar konstant 5–10% fel för vätskor (8) och mer än så för gaser. Detta medför 

att vid behov av mätningar är temperaturmätningar att föredra. 

I en pinchanalys är det viktigare få en konsekvent balans som går ihop än att få exakta data 

(4).  Kortsiktiga variationer i processen är viktiga att ta hänsyn till. De totala framtagna 

energibesparingarna kan minska med 8% respektive 11% om dygns- respektive 

tiominutersmedelvärden undersöks kontra månadsmedelvärden över en ettårsperiod (9). 

2.5 Programvaran ProPI 

Ett användbart verktyg vid utförandet av pinchanalyser är ProPI, en programvara i form av ett 

Microsoft Excel tillägg, utvecklat av Chalmers Industriteknik AB. Programvaran kan med hjälp 

av start- & måltemperaturer, energiinnehåll samt ΔTmin för de definierade strömmarna i 

pinchanalysen skapa kompositkurvor och GCC för processen. Den presenterar även de minsta 

kyl- och uppvärmningsbehoven för processen och programvaran kan producera en 

överskådlig bild över procesströmmarna som kan användas för att designa 

värmeväxlarnätverket. Med hjälp av programvaran går det även att åskådliggöra 

pinchöverträdelser med kännedom om det befintliga värmeväxlarnätverket och med rätt 

indata räknar den även fram värmeväxlarprestenda. 
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3 SCA Obbola AB 

I det här kapitlet beskrivs generellt massa- och pappersproduktionen på SCA Obbola AB, 

fabrikens ångdistribution och värmeåtervinningssystem. 

På SCA Obbola AB tillverkas förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar 

av färskfiber (sulfatmassa) och returfiber. Pappersmaskinen har en produktionskapacitet på 

450 000 ton per år och producerar två typer av liner i ytviktsområdet 100–200 g/m2, Kraftliner 

och Eurokraft. Kraftliner består till största del av sulfatmassa och en mindre del 

returfibermassa medan Eurokraft består till huvuddel av returfibermassa. 

3.1 Pappers- och massaproduktion 

Linern produceras på fabriken av sulfatmassa som härstammar från trädstammar och av 

returfiber från återvunnen returwell. Sulfatmassan framställs ur trädråvaran med hjälp av en 

kemisk behandlingsprocess, sulfatprocessen, vilken bygger på ett kretslopp där lut 

tillsammans med skogsråvaran kokas i ett massakokeri för att separera och frilägga 

beståndsdelarna, cellulosa, hemicellulosa och lignin. I Figur 5 ses en enklare skiss över 

delprocesserna och processflöden på fabriken. 

 

Figur 5. Skiss över delprocesserna på SCA Obbola AB. 

De delprocesser som ingår i fiberns väg är renseriet, kokeriet, tvätten, returfiberavdelningen 

och pappersmaskinen. Dessa är vedens och träfibrernas väg i processen, vilket kännetecknas 

av de blåa pilarna i figuren. Kemikalieåtervinningen är lutens kretslopp i processen och består 

av indunstningen, sodapannan (SP2), grönlutshanteringen och vitlutshanteringen, lutens väg 

kännetecknas av de orange pilarna i figuren. De gröna pilarna kännetecknar kalkens kretslopp 



 

 

EN1720 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

12 

i mesaombränningen. Fiberns väg i fabriken och kemikalieåtervinningen beskrivs i mer detalj 

i följande kapitel. 

3.1.1 Fiberns väg 

Det första steget i processen är förbehandling av ved där ingående rundved spolas och barkas 

av i barktrumman för att ta bort sand och värma barken. Efter barktrumman transporteras 

veden till en flishugg där den flisas, sedan sållas flisen i ett flissåll för att få ut homogen flis 

med liten variation i storlek som möjligt vilket är viktigt i följande processteg. I flissållen tillförs 

även köpt flis från sågverk. Den avskilda barken förbränns i fabrikens fastbränslepanna (ÅC2). 

Den sållade flisen transporteras vidare till ett impregneringskärl (IMPBin) där även svartlut, 

vitlut och färskånga tillförs. Flisen tillförs upptill i kärlet medan lut och ånga tillförs underifrån, 

luten som är upphettad och tidigare trycksatt flashar av och tillsammans med färskångan 

värmer och tränger den ut luft ur flisen. Detta för att den lättare ska impregneras och senare 

i processen ge en jämn separering av ligninet. 

I nästa steg går den impregnerade flisen till en kokare där återstoden av vitlut blandas in. I 

kokaren separeras ligninet, cellulosan och hemicellulosan som finns i flisen med hjälp av 

vitluten som innehåller de aktiva komponenterna natriumsulfid och natriumhydroxid. Flisen 

och luten värms av ånga som tillförs i toppen på kokaren till en arbetstemperatur på runt 140–

145°C. 

Ut ur kokaren kommer en blandning av svartlut (organisk substans och kemikalier), frilagda 

fibrer och en liten återstod av ej nedbrutna flisbitar. För att ytterligare frilägga fibrerna ur 

luten så behandlas blandningen i massatvätten. I tvätten friläggs fibrerna med hjälp av 

defibrörer, efter dessa silas massan genom primärsilar och sekundärsil. Rejektet från silarna 

bearbetas ytterligare i en rejektraffinör medan acceptet går vidare till tvättfilter. I tvätten finns 

fyra tvättfilter och en tvättpress vars syfte är att tvätta bort organisk substans och kemikalier 

från sulfatmassan. Tvättningen sker med motströmsprincip och den smutsigaste tvättvätskan 

tvättar den smutsigaste massan. Efter att massan tvättats mellanlagras den i sulfatmassatorn. 

Den separerade svartluten, som nu benämns tunnlut, har en torrhalt på ungefär 13–18%. 

Tunnluten går igenom ytterligare tvättning i kokeriet och sedan vidare till indunstningen för 

att behandlas vidare i kemikalieåtervinningsprocessen. 

Returfibermassan kommer ifrån returfiberavdelningen där balar med returwell tas in och löses 

upp till returfibermassa. Balarna kommer in på två linjer och löses upp av respektive pulper 

tillsammans med rejekt ifrån pappersmaskinen. I pulprarna finns även en så kallad ragger som 

separeras metallskrot och plast. Returfibermassan pumpas vidare via HD-cleaners, 

turboseparatorer och fibersorter. Accept från turboseparator och fibersorter går vidare till 

massakar från vilka den pumpas vidare till silningssteget. I silningssteget separeras massan i 

korta respektiva långa fibrer, ifrån silarna förs massan antingen till lagringstorn, tillbaka till 

massakaren eller lämnar returfiberavdelningen som rejekt. Plast och fiberrejekt ifrån 

avdelningen samförbränns med bark i ÅC2 medan fiberrejekt med hög askhalt deponeras. 
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Massan som mellanlagras i sulfatmassa- och returfibertornen förs nu till mälderiet i 

pappersmaskinen. I mälderiet mals massan i kvarnar för att öka kontaktytan för fibrerna så de 

lättare binder med varandra och blandas med vatten för att få ner fiberkoncentrationen till 

önskad nivå. Vidare tillförs stärkelse och andra kemikalier för att ge pappret önskade 

egenskaper innan den förs till virapartiet. Virapartiets funktion är att jämt fördela ut massan 

och avlägsna vätska. Detta görs genom att massan fördelas på virorna via två inloppslådor som 

skapar ett toppskikt och ett bottenskikt av papper som guskas samman. Toppskiktet utgörs av 

sulfatmassa medans bottenskiktet utgörs av varierande mängd sulfatmassa och 

returfibermassa beroende på om Kraftliner respektive Eurokraft produceras. 

Från virapartiet går pappret till ett pressparti för ytterligare avvattning. Pappersmaskinen har 

tre pressnyp där de två första består av valspressar och den tredje består av en skopress. 

Vatten pressas ur pappret och sugs upp av filtarna som transporterar pappret, filtarna i sin tur 

avvattnas av vakuumdrivna suglådor. Efter presspartiet har pappret en torrhalt på 45% och 

går in i torkpartiet för det sista avvattningssteget. Papperstorken består av 52 ångupphettade 

cylindrar som använder ånga ifrån 10 barsstammen. Luften till papperstorken kommer inifrån 

lokalen och förvärms i värmeåtervinningstornen mot den från torken utgående fuktiga luften.  

Efter torkpartiet är papperstillverkningen klar och pappret rullas upp på tambourjärn som 

sedan rullas om i rullmaskinen och delas upp till mindre kundrullar. Kundrullarna hämtas med 

lastbilar och fraktas till den närliggande hamnen i Holmsund, från viken fraktas de till kunder 

med SCA:s egna fraktfartyg och tågtransport. 

3.1.2 Kemikalieåtervinning 

I kemikalieåtervinningen förbränns den organiska substansen som utlösts i kokningen och 

kemikalierna återvinns. Tunnluten från kokeriet flashas av för att separera ut terpentin som 

är en biprodukt innan den går vidare till indunstningen. I Indunstningen ökar man torrhalten 

på luten med hjälp av ånga och värme i sju termiska steg, även kallade effekter, så att den kan 

förbrännas. Mellan effekterna har man en progressiv tryckförändring där den första effekten 

håller det högsta trycket och minskar med varje effekt.  Ånga tillförs i den första effekten och 

värmer luten vars avdrivna ångor går vidare och värmer nästa effekt. Ångorna går medströms 

från effekt ett till sju och drivs av den rådande tryckskillnaden mellan effektstegen. Luten går 

medströms från effekt fyra till sju, därefter benämns den mellanlut och går till en 

mellanlutstank innan den förs motströms i effekt tre till ett. Efter den sista effekten kyls 

ångorna med en ytkondensor vilket ger upphov till största varmvattenproduktionen på 

fabriken. En delström av lutångor från effekt ett förs till ett integrerat strippersystem. Från 

strippersystemet förs metanolrika ångor vidare till metanolsystemet, där kondenseras och 

uppkoncentreras metanol och förs till SP2 för att samförbrännas. Efter indunstningen är 

torrhalten på luten 75–85% och benämns nu tjocklut.  

Tjockluten förs till SP2 där den via lutsprutor finfördelas och sprutas in i pannan. Sprutorna är 

positionerade så att luten hinner torka innan den når bädden där förbränningen sker.  För att 

återvinna kokkemikalierna i rätt kemisk form skapas ett syreunderskott i bädden på pannan. 

Den organiska substansen i luten förbränns och tillgodoser majoriteten av processbehovet av 
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ånga på fabriken. Kemikalierna som har separerats i förbränningen rinner ut i botten på 

pannan som smälta. Ur rökgaserna separeras stoft i ett elektrostatiskt filter och förs till en 

mixtank där den blandas med mellantjocklut. Luten som blandats med stoft återförs till 

indunstningen medan smältan förs till en smältalösare där den upplöses med svaglut.  

Luten benämns nu för grönlut och går vidare till grönlutshanteringen. I grönlutshanteringen 

renas grönluten genom att grönlutsslam separeras i en grönlutsklarnare eller i ett X-filter. 

Slammet innehåller oorganiska föreningar, däribland olösliga metaller men också oförbrända 

organiskt material. Det blöta slammet skickas förs till en centrifug för att separera ut fukten 

vilken återförs till svagluten medan slammet skickas till deponi. Efter grönlutsklarningen förs 

grönluten vidare till vitlutshanteringen. I vitlutshanteringen får grönluten reagera med bränd 

kalk i kausticeringskärl. Under reaktionen i kausticeringskärlen bildas vitlut som kan 

återanvändas i kokeriet och släckt kalk, även kallad mesa. Mesan filtreras ut och förs till 

mesaombränningen medan vitluten förs till kokeriet för att åter processeras i fiberlinjen. I 

mesaobränningen tvättas först mesan med vatten och avvattnas på mesafilter. Vätskan 

återförs till svagluten vilken återförs till smältalösaren. Mesan förs sen till mesaugnarna. I 

mesaugnarna torkas och kalcineras (CO2 drivs av) mesan och bildar bränd kalk som kan 

återanvändas i vitlutshanteringen. 

3.2 Värmeåtervinning och ångnätverk 

På SCA Obbola AB är ånga, varm- och hetvatten de medium som används att tillgodose 

processbehovet av termisk energi. I det här kapitlet kommer en lättare förklaring till de system 

som förser processen med energi och några av de viktigaste värmeåtervinnande systemen, 

vilka är viktiga att förklara för innehållet i den här rapporten. 

Vattenintaget till fabriken kommer ifrån den närliggande Umeälven. Vatten renas mekaniskt 

och används i huvudsak för kylning i värmeväxlare på fabriken. Vattnet som ska tillföras 

pannorna går igenom ytterligare kemiskt renande steg i bland annat dynasandfilter, en 

avsaltningsanläggning och blandbäddsfilter. Återfört kondensat ifrån processen samlas i 

största utsträckning upp i ett kondensatkärl för att sedan blandas med det inkommande 

avsaltade vattnet och återförs igen till pannorna. Andra kondensat ifrån processen som inte 

cirkulerar i ångans kretslopp brukas i sekundärvärmesystemet, pappersmaskinen och tvätten. 

3.2.1 Ångdistrubition 

Ångnätet består av två stammar på 10- respektive 3-bars ångtryck. Ånga till fabriken 

produceras primärt vid förbränning av svartlut i SP2 som producerar överhettad ånga vid 110 

Bar och 505°C och står för baslasten på ångnätet. Vid normaldrift reduceras ångan från SP2 

via en mottrycksturbin till 10- respektive 3-barsstammarna och producerar el som tillgodoser 

cirka 50% (10) av fabrikens elbehov men den kan även föras direkt till stammarna och 

ackumulatortanken via reduceringsventiler. Återstoden av ångbehovet tillgodoses vid 

förbränning av bark, rejekt och bioslam i ÅC2 vars produktion regleras efter behovet på 

ångnätet. ÅC2 producerar ånga vid 30 bar som fördelas ut på stamnäten via 
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ångreduceringsventiler men den brukas även till sotblåsning i båda pannorna samt ett sista 

steg i uppvärmningen av förbränningsluften in till SP2. Att inte ånga från SP2 används till det 

ändamålet är för att man vill att så mycket ånga som möjligt ska passera turbinen. Vid både 

SP2 och ÅC2 finns lastoljebrännare som kan brukas vid ångunderskott eller ojämn produktion, 

där SP2 brukar sina vid långvariga behov och ÅC2 som är mer snabbreglerad vid kortvariga 

behov. Det finns även en reservoljepanna, TP3, som producerar ånga direkt till 10 

barsstammen. En ångventil mellan stammarna kan reducera ner 10 barsångan till 3 barsånga 

vid antingen överskott på 10 barsstammen eller vid ökat behov på 3 barsstammen. I Figur 6 

visualiseras ångnätet på SCA Obbola AB. För en sammanställning av ångförbrukare se Tabell 

2. 

 

Figur 6. Skiss av ångnätet på SCA Obbola AB. SP2, ÅC2 och TP3 är ångproducenter medan resterande är ångförbrukare. 

Som visas i teckenförklaringen så motsvarar de svarta strecken 110 bars ånga, de röda 30 bars 

ånga, de blåa 10 bars ånga och de lila 3 bars ånga. Till ångnätet hör fabrikens ångackumulator, 

friblåsningsventil samt dumpingkondensor. Ångackumulatorn är en trycksatt vattenfylld tank 

där vattennivån regleras med matarvatten. Ånga från SP2 och/eller ÅC2 laddar upp 

ackumulatorn genom att öka trycket och därmed värmeinnehållet. Vid ångbrist på nätet kokas 

vattnet av och ackumulatorn laddas ur till respektive stamnät. Ackumulatorns främsta uppgift 

är att ta upp den överskottsånga som frigörs vid banbrott på pappersmaskinen. Denna 

sparade ånga går sedan åt vid uppstart av pappersmaskinen då ångbehovet ökar drastiskt 

under en kort tid. Dumpingkondensorn kan vid ångöverskott på nätet eller brist på hetvatten 

indirekt värmeväxla 3 barsånga med råvatten och på så vis producera hetvatten. Skulle 
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ångöverskottet på nätet bli för stort är sista utvägen att friblåsa ånga från nätet. 3 barsångan 

går då via en ångventil ut till atmosfär. 

3.2.2 Sekundärvärmesystemet 

På SCA Obbola AB sker den mesta av fabrikens värmeväxling via sekundärvärmesystemet. 

Sekundärvärmesystemet tar tillvara på den termiska energi som behöver kylas bort i 

processen och tillför den sedan där behovet finns. Anledningen till att man har ett 

sekundärvärmesystem är att reducera primärångförbrukningen genom att koppla samman 

kylvatten, värmeväxlingar och andra tillskottsflöden. Fabriksområdet är väldigt stort sett till 

yta vilket gör det svårt att värmeväxla processflöden skilda av långa avstånd vilket kan kräva 

långa ledningar och stort pumparbete vilket underlättas av ett system som kan transportera 

den termiska energin. 

Sekundärvärmesystemet är ett stort nätverk med mekaniskt renat vatten och kondensat som 

lagrar energi vid tre temperaturnivåer, 45°C, 60°C och 75°C. För respektive temperaturnivå 

finns en bufferttank på 350 m3, 8 m3 respektive 500 m3 som alla producenter och konsumenter 

är sammankopplade med, vid höga nivåer eller överskott i tankarna sker i första hand en 

reglering av flödena mellan tankarna eller via överlöp till avlopp. Vid ångöverskott, ofta i 

samband med banbrott, eller brist på hetvatten kan tillskott fås via indirekt värmeväxling mot 

ånga i dumpingkondensorn.  När dumpingkondensorn inte är i bruk så pumpas fortfarande ett 

mindre flöde varmvatten igenom till hetvattentanken.  

Tankarna för 45°C, 60°C och 75°C vatten benämns i det här examensarbetet för 

varmvattenbingen, svalare hetvattentanken respektive hetvattentanken. På fabriken 

benämns båda de senare som hetvattentankar men den svalare hetvattentanken är främst för 

att öka temperaturen på flödet till pappersbruket. Vid överproduktion till densamme så 

regleras flödena ner till varmvattenbingen och inga mätningar finns för detta, av detta skäl 

betraktas varmvattenbingen och den svalare hetvattentanken ofta som ett system. En skiss av 

sekundärvärmesystemet med de största förbrukarna och producenterna ses i Figur 7.  
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Figur 7. En skiss av sekundärvärmesystemet på SCA Obbola AB och hur flödena relaterar till varm- respektive 
hetvattentankarna. Tillskottsflöden från SP2 är i huvudsak returflöden från hetvattenvärmeväxlingar. 

Ur figuren framgår hur flöden går i sekundärvärmesystemet, som ses i teckenförklaring så 

motsvarar de blåa strecken råvattenflöden, röda är de flöden relaterade med 

varmvattenbingen, gula är de flöden relaterade med den svalare hetvattentanken och lila 

strecken är flöden relaterade till hetvattentanken. I dagsläget produceras ett överskott av 

både varmvatten och hetvatten på fabriken (11). Hetvatten används till att få upp 

temperaturen i varmvattenbingen och på så sätt minska det termiska behovet i andra delar av 

processen, medan en förhållandevis liten mängd går till avlopp. Hetvatten förs även till 

varmvattenbingen för att skona hetvattenavloppet. Vid för hög temperatur i 

varmvattenbingen blandas råvatten in. Överskottet på varmvatten går direkt till avlopp. 

De stora hetvattenproducenterna är fiberlinjen i form av flashångsystemet för utvinning av 

terpentin och kylning av tunnlut till indunstningen. Huvudförbrukarna av hetvatten är 

pappersbruket, sodapannan och ventilationer på fabriken (12). Största 

varmvattenproducenterna är ytkondensorn i indunstningen, värmeåtervinningen i torken och 

diverse flöden från sodapannan. Huvudförbrukarna av varmvatten är pappersmaskinen, 

renseriet och fiberlinjen.  
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3.2.3 Rökgaskylarsystemet SP2 

På SP2 finns ett rökgaskylarsystem som återvinner termisk energi i de utgående rökgaserna. 

Systemet består av en krets med en cirkulerande energibärare i form av matarvatten. I Figur 

8 ses en skiss av rökgaskylarsystemet.  

 

Figur 8. Skiss över rökgaskylarsystemet i sodapannan. Rökgaskylarsystemet tillförs termisk energi från rökgaserna i 
rökgaskylarna, sekundärvärmesystemet i hetvattenvärmeväxlaren och kondensat i imångskrubbervärmeväxlaren. Termisk 
energi avges i glykol-, primär-, sekundär-, och tertiärluftsvärmeväxlarna till den ingående luften till pannan och pannhuset. 

Systemet är en krets där vattnet utgår ifrån en trycksatt tank. Det enda utflödet är vattnet 

som pumpas och växlar termisk energi från rökgaserna i två parallella rökgaskylare. En större 

del av det flödet genom rökgaskylarna återförs till kylvattentanken för temperaturhållning 

medan det resterande flödet fördelas på fyra förgreningar. Där avges termisk energi från 

kretsen till den ingående förbränningsluften i tre separata värmeväxlare, en för primär-, en 

för sekundär- och en för tertiärluft samt till ventilation i en fjärde värmeväxlare kopplad mot 

pannhusets glykolkrets.  

Glykolkretsen värmer den ingående uteluften till pannhuset, på så sätt värmer rökgaserna 

indirekt samtlig luft in till pannan bortsett från värme som genereras internt av exempelvis 

elmotorer, värmeläckage etc. Efter de fyra förgreningarna går flödena ihop och det samlade 

kylvattnet används för att ta upp termisk energi från kondensat i imångskrubbern. Kretsen 
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tillförs sedan ytterligare termisk energi genom värmeväxling med hetvatten från fabrikens 

sekundärvärmesystem. Flödet återförs till tanken men en mindre mängd avviker till en 

kondensattank. För att omsätta vattnet i systemet tillsätts samma mängd vatten som förs till 

kondensattank direkt till tanken ifrån matarvattenpumparna. 

3.2.4 Värmeåtervinning i papperstorken 

Pappersbrukets torkparti är den delprocess på fabriken som kräver mest ånga, detta för att 

torka pappret. I torkpartiet torkas det producerade pappret från 45% till 92% torrhalt och för 

att ta tillvara på den termiska energin i den varma fuktiga luften förs all den utgående luften 

genom fyra värmeåtervinningstorn. En skiss över värmeåtervinningstornen återfinns i Figur 9. 

 

Figur 9. Principskiss för värmeåtervinningstorn 1,2 och 4, vilka är identiska. Värmeåtervinningstorn 3 skiljer sig i utformning 
och har även två vatten-/luftvärmeväxlare som är placerade före och efter glykolvärmeväxlaren.  (13) 

Den fuktiga luften ut ur torken överför sin termiska energi till den luft som går in till både 

pappersbruket via ventilation och torken. Detta sker i två steg, först genom värmeväxling med 

luft från lokalen in till torken och sedan till en glykolkrets som värmer ventilationen till 

pappersbruks- och verkstadslokalerna. Luften in till torken värms ytterligare av ånga för att 

höja temperaturen till en nivå där mer fukt kan tas upp och därigenom förhindra utfällning av 

vatten på pappersbanan.  
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Principen i de fyra värmeåtervinningarna är densamma men värmeåtervinningstorn 3 är av 

nyare modell och skiljer sig då att den även har två vatten-/luftvärmeväxlare som tar upp 

ytterligare termisk energi och för till fabrikens sekundärvärmesystem. Vattnet som tar upp 

termisk energi i torn 3 har ett konstant flöde och temperaturregleras genom att spädas med 

råvatten. I pappersbruket sitter en ångkondensor som tar till vara på termisk energi ur 

flashånga som uppstår vid spetsar på pappersmaskinen, detta flöde blandas med det vatten 

från värmeåtervinningen som förs till sekundärvärmesystemet och även när ångkondensorn 

inte är i bruk blöder ett mindre flöde igenom. 

3.2.5 Vattenbehandlingen 

I största utsträckning återförs färskångkondensat från processen på fabriken till 

matarvattentankarna, för att åter som matarvatten bildas till ånga i pannorna. På vägen går 

allt kondensat igenom vattenbehandlingen. En skiss över vattenbehandlingen återfinns i Figur 

10. 

Fabrikens kondensat samlas upp i ett kondensatkärl innan det går ner till vattenbehandlingen. 

För att hålla nere temperaturen så flashas kondensatet för att överföra termisk energi till 

spädvattentanken. Kondensatet pumpas till blandvattentanken och på vägen kyls det i två 

värmeväxlare som förser spädvatten till matarvattentankarna vid respektive panna och sedan 

med spädvatten i den regenerativa värmeväxlaren. I blandvattentanken tillsätts vatten som 

behandlats i dynasandfiltrena samt avsaltningsanläggningen i SP2.  
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Figur 10. Skiss över vattenbehandlingen. Kondensat från processen kommer från kondensattanken, kyls mot utgående 
matarvatten innan det i blandvattentanken blandas med avsaltat vatten. Blandvattnet förs sedan genom blandbäddsfilter 
och till en spädvattentank. Utgående flöde från spädvattentanken går till matarvattentankarna vid pannorna. 

Efter blandvattentanken går det nu spädda vattnet till blandbäddsfiltrena. Blandbäddsfiltrena 

tar skada ifall det ingående spädvattnet är över 55°C, ett problem som kan uppstå vid 

gynnsamma förhållanden, och därför kyls flödet i en värmeväxlare före filtren. Efter 

blandbäddsfiltrena går spädvattnet igenom den regenerativa värmeväxlaren till 

spädvattentanken i vilken det tillförs flashånga från kondensattanken. Kondensatet flashas av 

för att hålla nere den ingående temperaturen och inte få för varmt i blandvattentanken och 

överför den termiska energin till det utgående spädvattnet istället. Från spädvattentanken går 

flödena sedan till respektive matarvattentank vid SP2 och ÅC2.  
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4 Metod och tillvägagångssätt 

Metoden som tillämpats i examensarbetet är den tidigare beskrivna pinchanalysen. I det här 

kapitlet förklaras tillvägagångssättet och hur data tagits fram. Vidare förklaras antaganden 

som gjorts och hur det resonerats kring dessa. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Utförandet av analysen är gjort enligt beskrivning i litteratur av Ian C. Kemp (4) och av Erik 

Axelsson (14) och kan sammanfattas enligt följande. 

1. Samla strömdata och utred förbättringsmöjligheter 

Först har start- och måltemperaturer samt kyl-/uppvärmningsbehov för värmesänkor 

respektive värmekällor i processen identifierats, dessa har utgjort de varma och kalla 

strömmarna. Varma strömmar som har tagits hänsyn till i analysen är de som värmeväxlar 

med varandra, via sekundärvärmesystemet och termiska överskott i till exempel fuktig luft 

från papperstorken, men inte mixande flöden. Kalla strömmar som tagits hänsyn till är de 

som värmeväxlar med varandra, värms av sekundärvärmesystemet och ångförbrukare. 

 

I enlighet med Erik Axelsson (14) har det vid framtagandet av strömdata tagits extra 

hänsyn till följande: 

• Det är skiljt på ångförbrukare i form av strömmar och processer som haft ett direkt 

behov av ånga, och värmebehov för flöden och processer där det räckt att värma 

med valfritt medium av lämplig temperatur. 

• Det har skiljts på kylbehov och varma strömmar som kan användas för 

uppvärmningssyften. 

• Det har skiljts på processbehov av vatten och vatten för kylning. 

• Termiska överskott som gått att nyttja för ytterligare processintegrering, 

exempelvis rökgaser, spillvattenflöden etc. har identifierats. 

 

2. Skapa kompositkurvor för processen 

Ur sammanställda strömdata har kompositkurvor och GCC för processen framställts. Med 

hjälp av dessa, kännedom om och beräkningar på det befintliga värmeväxlarnätverket 

samt processens ångbehov i dagsläget har pinchöverträdelser identifieras och en bild över 

hur optimerad värmeväxlingen är har framträtt. 

 

3. Konstruera nytt värmeväxlarnätverk 

Utifrån resultaten av pinchanalysen har åtgärdsförslag tagits fram med mål att eliminera 

pinchöverträdelser i det befintliga värmeväxlarnätverket och minska processens 

primärångbehov. Förslagen har tagits fram med hänsyn till att så lite förändringar som 

möjligt ska ske i det befintliga nätverket och efter praktisk tillämpbarhet. I samband med 

detta har det även producerats en balans av fabrikens sekundärvärmesystem för att kunna 

avgöra vad möjliga förändringar haft för påverkan på fabrikens varm- och hetvattenbalans. 
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4. Räkna ut resulterande besparingar 

Utifrån åtgärdsförslagen och de eliminerade pinchöverträdelserna har de potentiella 

primärångbesparingarna identifierats. Kostnader för eventuella rördragningar och nya 

värmeväxlare kan tas fram med underlag från beräkning och schabloner men har inte 

utretts i detta arbete.  

4.2 Framtagning av data 

På SCA Obbola AB utförs kontinuerliga mätningar på majoriteten av flöden, temperaturer, 

elförbrukningar och andra nödvändiga data för processen, vilka loggas i en databas. De 

loggade data finns tillgängliga via programvaran WinMops som även möjliggör extrahering av 

data bakåt i tiden. WinMops har fungerat som ett verktyg för att ta fram information till 

strömmar, balansberäkningar och beräkningar vid åtgärdsförslagen. 

I pinchanalysen har tidsperioden 20 januari till 22 februari utretts, vilket motsvarar ett 

vinterscenario då fabrikens energibehov är som högst. Analysen är därför endast 

representativ för vintermånader och inte för hela året.  

Tidsperioden valdes då den representerar en relativt stabil produktionsperiod med låg 

månadsmedeltemperatur och infaller mellan två planerade stopp på pappersbruket. 

Framtagning av data har skett främst via tidigare nämnda programvaran WinMops. Data 

extraherades som minutmedelvärden för den utredda tidsperioden och sorterades sedan bort 

utifrån ett antal parametrar. Vid stopp i pappersbruket har data sållats bort samt en timma 

efter för att låta fabriksprocessen stabilisera sig. Vidare sattes ett tröskelvärde för produktion 

i kokeriet till 700 ton/dygn för att motsvara när fabriken är i normaldrift. I fall där det saknades 

givardata för någon variabel har de tagits fram med energibalanser över de berörda 

värmeväxlarna.  

4.2.1 Ytterligare källor för data 

För strömmar som saknade kontinuerliga mätningar till relevanta data för att få ihop 

balanserna så har de räknats fram från garantimätningar, schabloner eller mätts med 

mätinstrument. Kunskap ifrån ingenjörer på fabriken har också använts för temperaturer i en 

del processkärl. 

Data för termiska egenskaper hos olika lutar och rökgaser har tagits från stickprovstester 

tidigare utförda på fabriken. För papperstorken användes data ifrån tidigare examensarbeten 

(13). 

4.2.2 Mätningar 

I de fall där mätningar fick göras så prioriterades temperaturmätningar då dessa har högre 

mätsäkerhet (9) och samtliga mätningar utfördes så nära normal drift som möjligt. 

Temperaturmätningar utfördes med Berner Thermo Control som är en IR-mätare. Mätaren 

hade en mätosäkerhet på ±2°C.  
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Flödesmätningar har utförts med en portabel flödesgivare Flexim Fluxus F601 som är en 

ultraljudsmätare och har vid korrekt kalibrering en mätosäkerhet på ±3%. Flödesmätaren 

monterades direkt på rörlängor och installationen utfördes av instrumentpersonal på 

fabriken.  

Avståndsmätningar för lokalstorlek är utförda med en lasermätare av typ Bosch PLR 30 med 

en mätosäkerhet på ±2mm. 

4.3 Antaganden vid beräkningar och framställning av data 

I många processdelar på fabriken har det behövts göra extra antaganden för att få fram data 

till strömmarna och balanser över värmeväxlare. Vid inkonsekvens eller motsägelsefulla data 

har en rimlighetsbedömning gjorts. För processventilation fanns mätning endast i några 

lokaler och dessa data loggades inte. Antaganden som gjordes förklaras i det här kapitlet. 

4.3.1 Renseriet 

Renseriet går i normalfall endast under dagtid men antogs för analysens skull ha kontinuerlig 

drift. Ingen mätning fanns på ventilationen och ånga brukades direkt i värmebatterierna på 

lokalen. Ångförbrukningen har därför räknats som schablon där antagandet att tilluften har 

en måltemperatur på 15°C i enlighet med ventilationsstyrningen i andra processlokaler och 

att luften omsätts 2 gånger i timmen. Resten av värmen antogs genereras internt av 

processen, lokalens volym är framtagen genom mätningar. Givaren för ångförbrukningen i 

renseriet visade negativt när ingen ånga förbrukades och negativa värden sållades bort, ingen 

korrigering i övrigt skedde. 

4.3.2 Papperstorken 

I torken på pappersbruket utfördes inga kontinuerliga mätningar på luftflöden in och ut men 

fläktarna gick med konstanta varvtal och luftflödet in antogs därför vara konstant. Den fuktiga 

luften ut ur torken varierade däremot beroende på vilken papperskvalitet och ytvikt som 

produceras. Av detta skäl användes mätningar utförda vid ett tidigare examensarbete (13) för 

en ytvikt vid 125 g/m2 Eurokraft. Detta antagande representerade inte nödvändigtvis medel 

för perioden utan påvisade snarare ett fall med något lägre ångbehov då det är en lägre ytvikt 

och Eurokraft är lättare att torka än Kraftliner. I samtliga värmeåtervinningar var daggpunkten 

ungefär 65°C utifrån de mätdata som användes, en sluttemperatur sattes till 55°C för att 

representera energimängden som fanns att ta till vara på i den fuktiga luften. Flödena 

representerades som en ström för att skildra energiinnehållet men i verkligheten var flödena 

in och ut uppdelade i fyra värmeåtervinningstorn.  

4.3.3 Indunstning 4 

I indunstningen förekommer många värmeväxlingar mellan flöden av bland annat lutångor 

och lut emellan effekterna. Då den var relativt ny och byggdes 2009 ansågs flödena mellan 

effekterna vara väl integrerade med varandra och processen behandlades i analysen som en 

”svart låda”. Implikationen blev att ångbehovet i indunstningen sågs som oersättligt och inte 



 

 

EN1720 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

25 

bara ett uppvärmningsbehov och innebar att den inte erbjuder möjligheter att integreras med 

resten av processen. Uppvärmningsbehovet i indunstningen representerades därmed som en 

ström vid ångkondenseringstemperatur och kylbehovet av indunstningen och 

strippersystemet representerades av trim- och ytkondensorn medan de interna strömmarna 

inte representerats. 

4.3.4 Impregneringskärlet IMPBin 

IMPBin är ett atmosfäriskt kärl i vilket den till fabriken ingående flisen basas och impregneras 

med lut, för basningen är det väsentligt att just ånga tillförs för att tränga ut syre i flisen. Tre 

separata representationer av IMPBin utreddes som visade sig spela stor roll för pinchen. 

Alternativ ett var att se IMPBin som en ren ångförbrukare där behovet representerades som 

en ström vid ångkondenseringstemperatur, som beskrivits i kapitel 4.4. Alternativ två var att 

representera den som en ström där behovet är att värma den fuktiga flisen från ungefär noll 

grader till basningstemperaturen i kärlet tillsammans med den ingående kokluten, likt en 

tidigare pinchanalys (3). Innebörden blev att det inte behöver vara specifikt färskånga som 

tillförs. Tredje alternativet var att representera den som att ett behov av motsvarande termisk 

energi som tillfördes i ångan finns vid intervallet 100°C, på grund av att det är ett atmosfäriskt 

kärl, till temperaturen i basningszonen. 

Energin från den ingående kokluten är beräknad från garantimätningar. Antagandet var att 

kokluten höll samma temperatur och flödet inte varierade sommar- och vintertid på grund av 

processbehov. Från garantimätningen är det antaget att den inkommande flisen innehöll 50% 

fukt som på sommaren var 20°C och på vintern var -10°C och helt frusen. Den ingående 

färskångan antogs tina och värma flisen, det återstående behovet för att nå temperaturen i 

basningszonen är antaget att komma från den ingående kokluten. Termiska egenskaper för 

flis togs från en publicerad artikel (15).  

4.3.5 Sodapanna 2 

I SP2 sitter ett rökgaskylsystem som återvinner den termiska energin i de från pannan 

utgående rökgaser, som beskrivits i kapitel 3.2.3. För att underlätta analysen representerades 

de flöden som växlar via rökgaskylarsystemet istället som värmeväxlingar mellan varandra och 

strömmarna representerade de temperaturer och energibehov som faktiskt överförts. Luften 

in till pannhuset förvärmdes med en glykolkrets som tillfördes energi från rökgaskylarsystemet 

och således representerades hela behovet som en ström. Då togs inte hänsyn till termisk 

energi som genererades i lokalen från till exempel pumpar, andra strömförbrukare eventuellt 

och värmeläckage. 

4.3.6 Ångcentral 2 

För att beräkna den termiska energin som tillförs ventilationen i ÅC2 antogs det att flödet 

motsvarade förbränningsluftsflödet som togs inifrån pannhuset. Flödet på förbränningsluften 

beräknades med data från en garantimätning utförd av ÅF och korrigerades proportionellt i 

förhållande till det matarvattenflöde som tillfördes pannan under den utredda perioden. 
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4.3.7 Allmänt om ventilation 

Till ventilationen för de flesta processlokalerna på fabriken fanns i flera fall undermåliga 

mätningar och de mätningar som fanns tillgängliga loggades inte i databasen. För att 

underlätta analysen gjordes antagandet att samtliga ventilationer, om inget annat nämnts 

tidigare, hade konstanta driftförhållanden i relation till utetemperaturen. Med den 

följdriktigheten togs data från en ögonblicksbild av styrsystemet vid förutsättningar så nära 

de i analysen som möjligt. Data togs från den 20 mars 2017. 

4.3.8 Sekundärvärmesystemet 

För att utreda vattenbalansen i sekundärvärmesystemet under förutsättningarna i analysen 

sorterades mätdata upp till två timmar efter att dumpingkondensorn varit i bruk bort utöver 

de tidigare parametrarna. För att förenkla beräkningen antogs det att samtliga flöden har 

samma densitet och värmekapacitet. 

Temperaturen i hetvattentanken mättes i tanken medan de övriga temperaturerna mättes i 

rören på de utgående flödena. På grund positionen på givaren så användes istället den 

beräknade blandningstemperaturen på de ingående flödena. I fallet med den kallare 

hetvattentanken och varmvattenbingen användes den temperatur som mättes i utflödet som 

referens. 

Till varmvattenbingen gick ett flöde råvatten in för temperaturhållning och ett överskott av 

varmvattnet gick ut i avlopp via överlöpning vilka båda saknade mätning. För att beräkna dessa 

flöden är det antaget att den uppmätta temperaturen på flödet ut ur bingen nåddes genom 

att tillföra råvatten och kyla de ingående flödena från deras blandningstemperatur. Det flöde 

som löpte över till avlopp beräknades med en massbalans för de ingående och utgående 

flödena. På samma sätt beräknades överskottet från hetvattentanken fram. 

Efter värmeåtervinning 3 tillförs ett av flöde med råvatten för att reglera temperaturen på 

flödet från värmeåtervinningen, det förstnämnda saknade mätning. Ventiler fanns för att styra 

om flödena från SP2 mellan den svalare hetvattentanken och varmvattenbingen men samtliga 

hade haft konstanta ventilinställningar under de utredda omständigheterna. Därför antogs 

det att volymen för de ingående och utgående flödena ur den svalare hetvattentanken var 

samma och inget överlöpning skedde till avlopp. Från dessa antaganden och beräkningar gick 

det att beräkna råvattenflödet till varmvattenbingen. 

4.3.9 Vattenbehandlingen 

För att utreda hur påverkan på vattenbehandlingen blev det ingående kondensatet kyldes så 

ställdes ett ekvationssystem upp utifrån de samband som diskuterats i kapitel 2.1 om 

värmeväxlarteori, energibalanser med indata som tagits fram i pinchanalysen. En direkt 

påverkan på kondensattemperaturen till processteget påverkade samtliga temperaturer i 

vattenbehandlingen då alla flödena beror av värmeväxling mellan varandra, som beskrivs i 

kapitel 3.2.5, och slutligen påverkades utgående temperaturen för strömmen till 

matarvattentankarna. 
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Då övriga flödesparametrar inte påverkades antogs det att effektiviteten för värmeväxlarna 

är densamma enligt NTU-metoden och ett förhållande mellan temperaturerna beräknades 

enligt ekvation (9). För att underlätta beräkningarna är de två parallella värmeväxlarna som 

överför termisk energi från kondensat till matarvatten till ÅC2 respektive SP2 antagna som en 

värmeväxlare. Antagandet ansågs rimligt då båda värmeväxlarna har en optimerad styrning 

av flöden mellan varandra, de hade liknande karaktäristik men skiljde i storlek och från de 

resultat som framkom i pinchanalysen där temperaturerna visat sig vara i princip identiska. 

Efter blandvattentanken sitter blandbäddsfilter som hade en kritisk arbetstemperatur på 55°C 

och utredningen gjordes för att se hur temperaturen i vattenbehandlingen påverkades samt 

hur mycket energi som kunde tillföras innan systemet nådde denna flaskhals. 

Med hjälp av ekvationssystem löstes samtliga temperaturer i vattenbehandlingen ut under de 

förutsättningar som diskuterats, ekvationssystemet presenteras i Bilaga E. 

4.4 Representation av strömmar 

Från den insamlade informationen har data för strömmarna som använts i analysen tagits 

fram och dessa finns representerade i Bilaga A. En del strömmar är hopslagna och 

representerade som en ström, exempel på detta är luft till SP2, varm-/hetvattenproduktion 

och luft till och från torken. Exempelvis så går förbränningsluften till sodapannan i tre skilda 

kanaler för primär-, sekundär- och tertiärluft, men detta sker under samma förutsättningar 

och har därför representeras som en gemensam ström. Detta gjordes för att minska antalet 

strömmar och underlätta analysen. Även en del kondensorer som inte påverkar utkomsten av 

pinchanalysen representerades från den temperatur som gasen kyldes och kondenserade som 

en ström istället för att de uppdelades i kylning och kondensering. 

Start- och måltemperaturerna för strömmarna kategoriserades efter ”mjuka” och ”hårda”, där 

hårda temperaturer var reglerade eller opåverkbar medan mjuka temperatur kunde ändras. 

Detta var för att kunna maximera energiutbytet och tillåta optimeringsmöjligheter. Ett 

exempel på mjuka temperaturer är måltemperaturerna på spillflöden, som rökgaser och 

vatten till avlopp. I det här examensarbetet valdes en temperatur på 55°C i 

värmeåtervinningarna för att tillgodose och representera den energi som återvinns till 

sekundärvärmesystemet i värmeåtervinning 3 och för att representera den energimängd som 

gick att få ut ur de resterande värmeåtervinningarna vid samma förutsättningar. Rökgaser är 

endast representerade för SP2 där det finns befintlig rökgaskylning och värmeväxling. 

Generellt var det möjligt att få ut mer energi ur rökgaserna med hjälp av rökgaskondensering, 

åtgärder att införa detta utreddes inte. 

För ångförbrukare har det skiljts mellan direkta behov av ånga, exempelvis i 

matarvattentankarna där ångan har som syfte att både värma matarvatten och separera syre, 

och mellan strömmar som använde ånga enbart för uppvärmning. Där ånga inte kunnat 

ersättas eller förs direkt in i flödet representerades det termiska energibehovet som en ström 

vid ångkondenseringstemperaturen. Dumpingkondensor, kontinuerliga bottenblåsningar och 
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sotånga representerades inte i analysen, samtliga ångförbrukare som togs hänsyn till i 

analysen återfinns i Tabell 2. 

Ventilationer på fabriken är representerade från utetemperaturen till måltemperaturen i de 

fallen då uppvärmningen skedde utan glykolkrets, i fallen då det värmdes av en glykolkrets är 

strömmen representerad efter glykolkretsens arbetstemperaturer. I fallet med papperstorken 

respektive SP2 är energin som tillförts ventilation representerad i samma ström som luftflödet 

in till respektive process. 

Strömmarna för varm- och hetvattenproduktion representerar behovet av kylvatten i 

processen som tillgodoses av sekundärvärmesystemet. Kylbehovet som tillgodoses av dessa 

strömmar representerades av separata varma strömmar. För ändamålet av representationen 

så är den svalare hetvattentanken samt varmvattentanken betraktade som ett system och 

måltemperaturen för varmvattenproduktion är representerad vid den viktade temperaturen 

av alla producenter. Denna är lägre än i den faktiska tanken men då återstoden av energin 

tillförts från hetvattentanken, som beskrivs i kapitel 3.2.2, så fanns den redan representerad i 

hetvattenproduktionen, vilken i sin tur också är representerad som måltemperaturen av alla 

producenter. 

Värdena som använts för ΔTmin har valts i enlighet med tidigare utförda pinchanalyser (3) samt 

en avhandling av E. Axelsson (14) och presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Värden på ΔTmin som använts i analysen. 

Fluid ΔTmin 

[K] 

Rent vatten 5 

Förorenat vatten 7 

Färsk ånga 1 

Förorenad ånga 2 

Ånga med IKG* 8 

Luft 16 

Fuktig luft 14 

Glykol 6 

 *Icke kondenserbar gas 

Som förklaras i kapitel 2.2 så kunde valet av minsta tillåtna temperaturskillnaden, ΔTmin, för 

varje ström ha en stor påverkan på resultaten från analysen. Innebörden av ΔTmin för 

beräkningssyfte har varit att den bestämt den minsta tillåtna temperaturskillnaden på den 

heta strömmens utlopp och den kalla strömmens inlopp i en värmeväxlare. 

4.5 Metod för känslighetsanalys 

Pinchtemperaturen var det avgörande resultatet ur analysen vad gäller utformningen av ett 

optimalt värmeväxlarnätverk och möjligheterna att effektivisera de befintliga 

värmeväxlingarna för att minska primärångförbrukningen. Känslighetsanalysen avsåg att 
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utreda hur denna påverkades av valet av den minsta tillåtna temperaturskillnaden vid 

värmeväxling för flödena, ΔTmin. 

I känslighetsanalysen har det utretts vilken påverkan ett globalt ΔTmin på 10°C, 20°C samt hur 

en ökning med 50% av de värden som använts i analysen, se Tabell 1, haft på resultatet av 

pinchanalysen. Ett globalt ΔTmin innebär att samtliga flöden antogs ha samma värde 

Tolkningen som kan göras ifrån känslighetsanalysen är att ifall en påverkan av ΔTmin, inom 

rimliga marginaler, kraftigt hade påverkat utkomsten på pinchanalysen i form av det externa 

uppvärmningsbehovet och potentiella primärångbesparingar hade systemet varit instabilt.  

Ifall påverkan på det externa uppvärmnings- och kylbehovet inte hade varit markant kan 

systemet antas vara stabilt, även ifall pinchtemperaturen hade varit avvikande. Implikationen 

är då att liknande energibesparingar kan uppnås i processen med olika utformningar på ett 

optimerat värmeväxlarnätverk där ekonomiska faktorer hade varit avgörande.  
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5 Resultat 

I det här kapitlet presenteras fabrikens ångförbrukning, produktionsdata, resultatet av 

pinchanalysen samt fabrikens varm- och hetvattenbalans för den utredda perioden. Vidare 

presenteras det utvärderade värmeväxlarnätverket ur vilket det framgår hur optimerad 

värmeväxlingen är på fabriken idag och vilka av dessa värmeväxlingar som är 

pinchöverträdelser. Samtliga data för resultaten är framtagna enligt den teori och de metoder 

och antaganden som beskrivs i kapitel 2 respektive i kapitel 4. 

En känslighetsanalys presenteras även som utreder hur stabilt systemet är och hur tillförlitligt 

resultatet av analysen kan antas vara. Utifrån resultaten från pinchanalysen, identifierade 

pinchöverträdelser och fabrikens varm- och hetvattenbalans har några möjliga åtgärder att 

spara primärånga utretts och dessa presenteras i kapitel 5.5. 

5.1 Produktionsdata och ångförbrukning 

Medelproduktionen för pappersmaskinen och kokeriet för den utredda perioden är 1293 ton 

liner/dygn respektive 800 ton massa/dygn. Medelvärden är tagna ur det sorterade datat och 

representerar produktion under de förhållanden som pinchanalysen utreder. I Tabell 2 

presenteras ångförbrukarna på bruket.  
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Tabell 2. Ångförbrukare på SCA Obbola AB och magnituden av deras ångförbrukning vid respektive ångtryck. 

Förbrukare Ångtryck 
[bar] 

Q 
[MW] 

Pappersbruk 10 61,18 

Kokeri 10 6,95 

Kokeri 3 10,78 

Indunstning 3 23,37 

MeOH 3 0,23 

Sodapanna* 3 2,74 

Sodapanna 10 3,59 

Sodapanna** 30 1,50 

Renseri 3 0,10 

Ångcentral* 3 0,92 

Hartskokeri 3 0,18 

Ventilationer 3 0,71 

Exkluderade ur analysen   

Sotånga Sodapanna 30 5,97 

Kontinuerlig bottenblåsning 
Sodapanna 

30 0,36 

Sotånga Ångcentral 30 0,36 

Dumpingkondensor 3 0,26 

Friblåsning 3 0 

Totalt Inkluderade förbrukare 112,25 

 Adderat de exkluderade 119,20 

*Inklusive matarvattentank. 

**Exklusive sotånga. 

Ur tabellen framgår tydligt att de största ångförbrukarna är pappersbruket och indunstningen. 

Under året kan uppvärmningsbehovet i processen komma att variera med styrande faktorer 

som temperaturen på älvvattnet och uteluften och därigenom ångförbrukningen i vissa 

delprocesser. Samtliga ångförbrukningar i tabellen finns representerade i pinchanalysen utom 

de som exkluderats vilket innefattar sotånga, dumping, bottenblåsning av panna samt 

friblåsningen på 3 barsstammen. Att friblåsningen har nollförbrukning beror på att data och 

produktionsparametrar är bortsållad från stopp och störningar i drift som beskrivs i kapitel 4. 

5.2 Resultat av Pinchanalysen 

Ur den initiala kartläggningen av flöden och värmeväxlare på fabriken har de flöden som 

värmeväxlar med varandra, spillflöden tillgängliga för ytterligare processintegrering samt de 

som levererar termisk energi till och från processen via ånga eller sekundärvärme identifierats. 
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Dessa representeras som 22 varma strömmar och 29 kalla strömmar i enlighet med kapitel 

4.4. Strömmarna är framtagna enligt de antaganden som beskrivs i kapitel 4.3, samtliga finns 

sammanfattade med start-, måltemperaturer, värmebelastning samt ΔTmin i Bilaga A. 

Strömmarna tillsammans med det utvärderade värmeväxlarnätverket på SCA Obbola AB kan 

ses i Figur 14 i kapitel 5.2.2. 

För analysen utreddes initialt tre alternativ för representation av IMPBin, vilka beskrivs i 

kapitel 4.3.4. För de tre olika alternativen påverkades pinchanalysen markant, i Figur 11 

presenteras GCC för samtliga.  

 

Figur 11. Grand Composite Curves för de olika representationsalternativen av IMPBin. Alternativ 1 presenterar en pinch vid 
131°C, alternativ 2 presenterar nästan en dubbelpinch vid 131°C och 58°C medan alternativ 3 presenterar en pinch vid 58°C. 

Ur figuren framgår att pinchtemperaturerna och de externa uppvärmningsbehoven varierar 

kraftigt för de tre olika antagandena. Som beskrivs i kapitel 2.2 så är pinchtemperaturen där 

GCC tar i Y-axeln och det externa uppvärmningsbehovet är X-värdet av den översta punkten 

på respektive GCC. Notera även att de 10,8 MW färskånga som går till IMPBin inte 

nödvändigtvis kan ersättas med vilket flöde som helst då processen kräver just ånga av något 

slag, som beskrivs i kapitel 4.3.4. Resultatet av pinchanalysen skiljer sig tydligt på grund av den 

värmeväxling som denna ström implicerar i alternativ 2. Pinchtemperaturen och de minsta 

externa kyl- och uppvärmningsbehovet för de tre representationerna av IMPBin 

sammanfattas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Resultat från pinchanalysen för de tre representationerna av IMPBin. 

Alternativ Pinchtemperatur 
 [°C] 

Uppvärmningsbehov 
[MW] 

Kylbehov 
[MW] 

1 131,1 105,3 13,3 

2 131,1 & 58 94,5 2,5 

3 58 103,5 11,4 

 

Värdena i tabellen är en sammanfattning av vad som kan avläsas i Figur 11. Som ses i tabellen 

så blir pinchen tydlig vid 131,1°C för alternativ 1. För alternativ 2 uppstår en nära dubbelpinch 

vid 131°C och 58°C. För alternativ 3 uppstår en tydlig pinch vid 58°C. För förtydliganden 

presenteras GCC för alternativ 2 och 3 separata i Bilaga B, för alternativ 1 se Figur 13.  

Alternativ 1 då IMPBin representeras som en ren ångförbrukare är det som utreds 

fortsättningsvis. Detta för att hur man ser på IMPBin i alternativ 2 och 3 inte ger en korrekt 

bild hur värmeväxlingarna kan optimeras utan implicerar att man inför en processförändring 

som påverkar pinchen i en utsträckning som gör att IMPBin inte längre skulle ses som en 

pinchöverträdelse. Innebörden blir då att ångförbrukningen i IMPBin inte hade behövt 

ersättas. 

5.2.1 Externa kylnings- och uppvärmningsbehov 

Under fortsatt utredning av alternativ 1 framkommer de väsentliga resultaten från 

pinchanalysen vilka sammanfattas i detta kapitel i Tabell 4 samt i processen kompositkurvor 

och GCC i Figur 12 respektive Figur 13. 

Tabell 4. Resultat från pinchanalysen för alternativ 1. 

Pinchtemperatur 131,1°C 

Minsta externa uppvärmningsbehov 105,3 MW 

Minsta externa kylbehov 13,3 MW 

 

Som ses i tabellen framkommer att det minsta externa uppvärmningsbehovet för processen 

är 105,3 MW och det minsta externa kylbehovet är 13,3 MW om optimal värmeväxling kan 

uppnås och pinchtemperaturen är 131,1°C. 

Att tänka på är att det externa kylbehovet inte representerar ett faktiskt kylbehov då en del 

av energiinnehållet i vissa varma strömmar utgörs av mjuka temperaturer och några är rena 

termiska överskott som presenteras för möjliga integrationssyften. Det externa kylbehovet 

kan istället ses som en potentiell värmekälla att nyttja för ytterligare processintegrering. Totalt 

finns termiska överskott representerade till en summa av 23,6 MW vilka strömmar som är 

termiska överskott, deras termiska innehåll, start- och måltemperaturer presenteras i Tabell 

5. 
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Tabell 5. De termiska överskott som representeras av flöden i analysen. 

Namn Tstart 
[°C] 

Tmål 
[°C] 

Q 
[MW] 

Svaglutskylning smältalösare 60 54 0,49 

Spritsvatten till IQM 109,2 57,2 0,15 

Sedimentvatten till avlopp 38,7 36 2,21 

Fuktig luft från tork 65–55* 65 55 29,5 

A+B kondensat till avlopp 79,6 37 0,75 

Terpentinkylare & efterkondensor** 93,2 37,6 0,48 
* Endast 19,5 MW är termiskt överskott, resterande termisk energi värmeväxlar mot luft till tork och 

varmvattenproduktion. 

** Notera att det mesta av den termiska energin endast finns att ta ut vid kondenseringstemperaturen för 

terpentinen men den är representerad som en ström. 

Kompositkurvorna för processen utgör en sammanslagning av energiinnehållet i samtliga 

strömmar som använts i pinchanalysen, vilka presenteras i Bilaga A, som beskrivs i kapitel 2.2 

och dessa presenteras Figur 12.  

  

Figur 12. Kompositkurvorna för processen på SCA Obbola AB. De 51 strömmar som använts för att konstruera kurvan framgår 
i Bilaga A. 

Ur bilden går tydligt att avläsa 3- och 10-barsångförbrukare och ytkondensorn i indunstningen. 

Pinchen är belägen där det minsta avståndet mellan de två kompositkurvorna uppstår och 

utgör den mest ansträngda punkten i designen. Som beskrivs i kapitel 2.2 så kan teoretiskt all 

termisk energi värmeväxlas mellan de strömmar som finns representerade där kurvorna 



 

 

EN1720 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

35 

överlappar varandra. Avståndet i X-led mellan topparna på de två kurvorna utgör minsta 

externa uppvärmningsbehovet och avståndet i X-led mellan de nedersta punkterna på 

kurvorna utför det externa kylbehovet. 

I GCC för processen, som representeras i Figur 13, är de skiftade kompositkurvorna 

sammansatta som beskrivs i kapitel 2.2, för att representera nettoenergiflödena i processen 

vid olika temperaturer.  

 

Figur 13. GCC för processen på SCA Obbola AB. De 51 strömmar som använts för att konstruera kurvan framgår i Bilaga A 

Pinchen kännetecknas av punkten där nettoenergiflödet är noll, alltså där kurvan tar i Y-axeln. 

De två långa vågräta linjerna motsvarar 3- och 10-barsångförbrukarna, tydligt syns även 

ytkondensorn som är den största varmvattenproducenten. Fickorna, pockets på bilden, 

innebär som beskrivs i kapitel 2.2, att flöden i detta område teoretiskt kan tillgodose varandras 

termiska energibehov utan extern värmning eller kylning. 

5.2.2 Utvärderat värmeväxlarnätverk och pinchöverträdelser 

Det befintliga värmeväxlarnätverket på SCA Obbola AB presenteras i Figur 14. Ur framställning 

och utvärdering av detta nätverk samt resultatet av pinchanalysen har information om 

pinchöverträdelser på bruket kommit fram.  
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Figur 14. Det utvärderade värmeväxlarnätverket. Gråa värmeväxlare kännetecknar flöden som direkt växlar med varandra. 
De blåa värmeväxlarna kyls av medan de gröna värms av sekundärvärmesystemet. De orangea värmeväxlarna värms med 
ånga. 

Ur bilden framgår strömmarna som använts i analysen samt deras start- och måltemperaturer, 

deras kyl- och uppvärmningsbehov samt strömmarnas ΔTmin framgår i Bilaga A. De röda 

strecken kännetecknar en varm ström i behov att kylas och de mörkblåa kännetecknar en kall 

ström som har behov av att värmas. Rektanglarna kännetecknar värmeväxlare, de blåa kyler 
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mot sekundärvärmesystemet medan de gröna värmer mot densamma. Orangea rektanglarna 

kännetecknar värmeväxlare som värms med ånga och de gråa med tunna blåa streck emellan 

kännetecknar värmeväxlingar mellan strömmarna. 

Notera att värmeväxlarna mellan kondensat till blandvattentank och matarvatten till ÅC2 

respektive SP2 är representerade som två värmeväxlare i serie. Men i verkligheten sitter dessa 

parallella och strömmen på kondensatsidan delas över dessa för att sedan gå ihop och in- samt 

utloppstemperaturerna är ungefär samma.  

Totalt identifierades pinchöverträdelser till en summa av 7 MW. Denna summa utgör 

skillnaden mellan den faktiska ångförbrukningen av de förbrukare som tas hänsyn till i 

analysen, se Tabell 2 , och det minsta externa uppvärmningsbehovet som kommit fram ur 

pinchanalysen. Teoretiskt går det alltså att minska primärångförbrukningen med 6% genom 

optimering av värmeväxlingar. Detta är dock sällan praktiskt utförbart då det skulle innebära 

uppförandet av många nya värmeväxlare och rördragning över långa sträckor (4). De två 

största pinchöverträdelserna i det befintliga värmeväxlarnätverket presenteras i Tabell 6.  

Tabell 6. De största pinchöverträdelserna i det befintliga värmeväxlarnätverket. 

Förklaring Q 
[MW] 

Typ av pinchöverträdelse 

Förvärmning av luft 
till SP2 med 

rökgaser ut från SP2 

3,1 Värmeväxling över pinchen 

Förvärmning av luft 
till torken med 10 

bars ånga 

2,0 Extern värmning under pinchen 

 

Rent allmänt utgörs pinchöverträdelserna av att färskånga används för att värma 

destruktionsgas och luftflöden i form av ventilationer, förbränningsluft samt luft till torken. 

Att rökgaser förvärmer den inkommande förbränningsluften anses även vara en 

pinchöverträdelse och implikationen är att den skulle kunna användas för att tillgodose något 

annat termiskt behov. Färskånga som förbrukas i tystkokaren i renseriet för att förvärma 

stockar samt en mindre mängd termisk energi förs över pinchen då tunnlut ut ur kokaren 

värmeväxlar med ingående vitlut till kokeriet är också pinchöverträdelser. En sammanställning 

för samtliga pinchöverträdelser, magnituden av överträdelsen samt en förklaring vad det är 

för typ av överträdelser återfinns i Bilaga C. 

5.3 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen har undersökt hur kompositkurvorvna påverkas av förändringar i ΔTmin 

genom att framställa kurvor för flera fall av antaganden. För känslighetsanalysen har globala 

ΔTmin på 10°C, 20°C samt en ökning de av befintliga värdena med 50% utretts, som beskrivs i 

kapitel 4.5, vilka benämns Fall A, B respektive C. I Figur 15 presenteras kompositkurvorna för 

samtliga fall. 
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Figur 15. Påverkan på pinchen vid val av olika ΔTmin . Fall A representerar ett globalt ΔTmin på 10°C, fall B ett globalt ΔTmin på 
20°C och fall C när de ΔTmin som använts i analysen ökas med 50%. 

I fall A påverkas systemet minimalt och pinchtemperaturen hamnar på 129,6°C. I fall B och C 

är påverkan tydligt större och pinchtemperaturen hamnar nere vid 54,5°C respektive 55°C. 

Det innebär att om ΔTmin skulle ökas så att värmeväxlingar skulle begränsas så hade ett 
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optimalt värmeväxlarnätverk haft en helt annan utformning. Exempelvis blir de flesta flöden 

som producerar varm- och hetvatten pinchöverträdelser och det mesta av kylbehovet i 

processen skulle tillgodoses via värmeväxlingar mellan processflöden istället för till 

sekundärvärmesystemet. Då hade varmvattenproduktionen behövts tillgodoses med 

outnyttjade spillflöden som exempelvis den fuktiga luften från torken. Av de tidigare 

identifierade pinchöverträdelserna hade samtliga ventilationer fortsatt varit överträdelser 

medans förvärmning av luften in till torken och större delen av termiska energin som förs från 

rökgaserna till förbränningsluften i sodapannan inte längre hade varit det. Även då 

pinchtemperaturen skiljer sig markant mellan fall A och C ses att utformningen på 

kompositkurvorna inte påverkas avsevärt och det minsta externa uppvärmningsbehovet blir i 

de båda fallen 105,1 MW respektive 106,1 MW. Fall B innebär att externa 

uppvärmningsbehovet skulle vara 112,9 MW, vilket är mer än processbehovet av ånga i 

dagsläget.  

Att det minsta externa uppvärmningsbehovet och komposit kurvorna inte skiljer sig markant 

för de valda ΔTmin i det utredda scenariot, fall A och fall C tyder på att systemet är stabilt och 

samma energibesparingar kan uppnås med olika värmeväxlarnätverk. Tolkningen blir att 

utformandet av nätverket främst skulle bero på målsättningen för kapitalkostnader och 

värmeväxlarstorlek som är de största påverkande faktorerna för ΔTmin. Att jämföra det 

utredda scenariot med fall C visar att om mindre strikta ΔTmin valts hade ett helt annat nätverk 

behövts ta fram och samtidigt minskar de möjliga besparingen i primärångförbrukning med 

0,8 MW. Fall B implicerar att om värmeväxlingar skulle begränsas kraftigt och minsta 

temperaturskillnaden mellan alla flöden skulle antas till 20°C så hade ett optimalt 

värmeväxlarnätverk sett väldigt annorlunda ut och minsta externa uppvärmningsbehovet 

hade varit 0,65 MW högre än vad ångförbrukningen är idag. Det är dock inte rimligt i ett 

verkligt fall att anta minsta temperaturskillnaderna mellan exempelvis ånga/vatten eller 

vatten/vatten värmeväxlingar är 20°C. 

Vissa strömmar som representerar kondensorer är i analysen definierade som en ström med 

kylbehov från temperaturen på den ingående gasen ner till kondenseringstemperatur istället 

för uppdelade i kylning och kondensering. Detta gjordes för att deras termiska innehåll ansågs 

vara låga och representationen underlättar pinchanalysen. I samband med 

känslighetsanalysen har det utretts ifall påverkan eller uppdelning av dessa flöden påverkat 

pinchen och det har kommits fram till att dom inte gjort det, därför har det ansetts att denna 

representation inte behöver ändras på. 

5.4 Sekundärvärmesystemet 

För att utreda hur varm- och hetvattenbalansen i sekundärvärmesystemet såg ut så har 

antaganden och beräkningar gjorts enligt beskrivning i kapitel 4.3.8. Data för balansen har 

kommit fram vid balansberäkningar för framtagandet av det befintliga värmeväxlarnätet samt 

ytterligare granskning av givardata för eventuella tillskottsflöden som inte är representerade 

i strömmarna i analysen. Notera att i själva pinchanalysen är den svalare hetvattentanken och 
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varmvattenbingen antagna som ett system då flöden in till den förstnämnda regleras mellan 

båda. I ytterligare sorteringen av data som skett för att få bort fall när dumpingkondensorn 

varit i drift, som beskrivs i kapitel 4.3.8, har dessa flödesregleringar varit konstanta och 

korrekta givardata har kunnat användas. Strömmarna i direkt koppling till tankarna i 

sekundärvärmesystemet på fabriken kan ses i Figur 16 och de relevanta flödena sammanfattas 

i tabellform i Bilaga D.  

 

Figur 16. Flöden i och balans över sekundärvärmesystemet. 

I figuren framgår, som beskrivs i kapitel 3.2.2, hur flöden förhåller sig i 

sekundärvärmesystemet. I teckenförklaringen går att urskilja vilka flöden som representerar 

råvatten samt vilka flöden som relaterar till vilka tankar. Samtliga flöden som tagits hänsyn till 

i pinchanalysen och som kyler mot sekundärvärmesystemet är representerade på 

sekundärvärmesidan av de rektangulära rutorna, tillkommer gör även en del tillskotsflöden 

från sodapannan och A- & B-kondensat från processen som inte utgör direkt värmeväxlingar. 

De flöden som värms av sekundärvärmesystemet framgår av de gröna rektanglarna i Figur 14, 

dessa är inte separat representerade i sekundärvärmebalansen utan är summerad med 

förbrukarna som utgör posterna Pappersbruk, Massabruk och Renseri. Överskottet av varm- 

respektive hetvatten samt de flöden som går att reglera för temperaturhållningen i 

varmvattenbingen finns sammanfattade i Tabell 7. 
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Tabell 7. Överskott i sekundärvärmesystemet och flöden som reglerar temperaturen i varmvattenbingen. 

Namn Flöde 
[m3/h] 

Temperatur 
[°C] 

Hetvatten till varmvattenbinge 147,4 75,5 

Hetvatten till avlopp 13 75,5 

Råvatten till varmvattenbinge 33,2 0,2 

Varmvatten till avlopp 310,7 50,8 

 

Som ses i tabellen framgick det ur balansen att det förts 147,4 m3/h hetvatten till 

varmvattenbingen för att öka temperaturen, samtidigt har det förts 33,2 m3/h råvatten för att 

kyla densamme, som beskrivs i kapitel 3.2.2. Till avlopp har det förts ett het- och 

varmvattenflöde motsvarande 13 m3/h respektive 310,7 m3/h. Hetvattenflödet till 

varmvattenbingen kan ses som en förbrukare med funktion att hålla uppe temperaturen i 

tanken och för att minska belastningen på hetvattenavloppet. Genom att minska det flödet 

minskar behovet att kyla med råvatten. Den termiska energi som värmt upp råvattnet kan ses 

som ett överskott möjligt att frigöra för annat bruk om temperaturen regleras.  

Ett tydligt överskott av varmvatten finns då det ur balansen framgår att 310,7 m3/h går till 

avlopp. Även hetvatten finns i överskott motsvarande 13 m3/h. Notera att 

varmvattenöverskottet är högre på nattetid då renseriet inte är i drift och renseriet nu är 

antaget att gå kontinuerligt över den utredda perioden. 

Om hetvattenflödet till varmvattenbingen skulle regleras så att råvatten inte behöver tillföras 

för att kyla skulle ett hetvattenflöde motsvarande 79 m3/h räcka för att hålla temperaturen i 

tanken. Det innebär att det totala hetvattenöverskottet blir motsvarande 87,9 m3/h. I och med 

de minskade flödena till varmvattenbingen skulle varmvatten överskottet minska till ett 

totalflöde motsvarande 207,5 m3/h. 

5.5 Möjliga åtgärder 

Från resultaten av pinchanalysen visade fabriken sig ha ett väldigt nära optimalt 

värmeväxlarnätverk med pinchöverträdelser i processdelar som kräver stora ombyggnationer 

till förhållandevis låga energibesparingsmöjligheter. På grund av detta har det inte enbart 

utretts hur direkta optimeringar av värmeväxlingar kan utföras. Fokus har istället varit på hur 

processförändringar påverkar strömmar anknutna till pinchöverträdelserna och hur ett ökat 

termiskt energiuttag ur sekundärvärmesystemet kan bidra till att minska 

primärångförbrukningen. Processförändringarna innebär att måltemperaturer och storlekar 

på strömmar i pinchanalysen potentiellt förändras. Resultatet av detta presenteras i detta 

avsnitt. 

5.5.1 Rökgaskylarsystemet 

En ombyggnation av rökgaskylarsystemet anses för dyrt och omfattande för att vara lönsamt 

och skulle innebära utbyte av samtliga värmeväxlare i systemet och omfattande rördragning 
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(11). Istället har ett alternativ utretts att värma glykolkretsen med hetvatten så den frigjorda 

termiska energin i rökgaskylarvattnet kan föras till att värma något annat och på sätt behöver 

bara en förhållandevis liten åtgärd utföras.  

Potentiellt skulle rökgaskylarvattnet kunna användas i ett nära område på fabriksområdet till 

att värma spädvattnet från vattenbehandlingen in till matarvattentanken och det termiska 

behovet till glykolkretsen kan istället förses av hetvatten. 

De fyra förgreningarna på rökgaskylarvattnet saknar kontinuerliga mätningar med givare. För 

noggrannare utredning av glykolflödet har mätningar utförts enligt kapitel 4.2.2 vid 

glykolvärmeväxlaren för att utreda hur stort det termiska energiflödet är. Mätningarna är 

gjorda vid ungefär nollgradigt utomhus och normal drift, en sammanfattning av mätresultaten 

presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8. Resultat av mätserie för flöden och temperaturer vid glykolvärmeväxlaren i sodapannan. Glykolvattnet har en 
30%/70% blandning av glykol respektive vatten (16). 

 Glykolsida Rkgkylvattensida 

Tin 37°C 140°C 

Tut 56°C 40°C 

�̇� 37 m3/h 6 m3/h 

�̇�överförd 0,65 MW 

 

Som ses i tabellen så går ett flöde motsvarande 37 m3/h på glykolsidan av värmeväxlaren, 

inloppstemperaturen är 37°C och utloppstemperaturen är 56°C. På rökgaskylvattensidan är 

in- och utloppstemperaturen 140°C respektive 40°C. Energin som överförs i värmeväxlaren 

motsvarar 0,65 MW, flödet på rökgaskylarvattnet har balanserats från detta värde. 

Sekundärvärme tillförs rökgaskylarsystemet för att få upp returflödet till ungefär 70°C och den 

energi som går att frigöra är motsvarande energin att värma vattenflödet till 

glykolvärmeväxlaren från 70°C till temperaturen ut ur rökgaskylarna på ungefär 140°C, vilket 

motsvarar ungefär 0,46 MW.  Potentiellt kan denna energi värma spädvatten och minska 

motsvarande ångbehov i matarvattentanken till SP2. Under sommaren då behovet att värma 

luften till SP2 är lägre kan det förväntas ett ännu varmare returflöde av rökgaskylarvatten 

vilket det bidrar till att minska flödet som återcirkulerar till rökgaskylarvattentanken från för 

temperaturhållning. Vilket i praktiken skulle innebära att besparingen kan väntas högre under 

sommarmånaderna. 

I enlighet med de valda ΔTmin i analysen så behövs ett hetvattenflöde motsvarande 17 m3/h 

för att ersätta termiska energin till glykolkretsen. 

5.5.2 Papperstorken & Vattenbehandlingen 

Att ersätta ångan som värmer luften in till torken kräver en ström med tillräckligt hög 

temperatur och termiskt energiinnehåll. Möjliga strömmar är tunnlutsflöden, rökgaser från 

SP2 och fabrikskondensat. Då värmeväxlingarna mellan lutarna i kokeriet kan anses 
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integrerade och rökgaskylarsystemet som argumenterats tidigare är för omfattande att bygga 

om så har möjligheten att flasha av kondensatet från pappersbruket som går till 

vattenbehandlingen utretts. Flashångan kan potentiellt föras till de färskångvärmeväxlare som 

befintligt sitter i värmeåtervinningstornen, se kapitel 3.2.4. Att sänka kondensattemperaturen 

påverkar samtliga värmeväxlare som samverkar i vattenbehandlingen och slutligen minskar 

temperaturen på strömmarna till matarvattentankarna. Data för hur temperaturerna i 

vattenbehandlingen påverkas av sänkt kondensattemperatur och tillförd termisk energi från 

hetvatten presenteras i Bilaga E. Utredningen är gjord enligt metod och antaganden beskrivna 

i 4.3.9. Om kondensatet flashas för att helt eliminera pinchöverträdelsen skulle temperaturen 

till vattenbehandlingen sjunka från 120,3°C till 113,3°C, i och med den minskade temperaturen 

i kondensattanken antogs det att flashningen till spädvattentanken inte längre skedde. 

Temperaturen ut till matarvattentankarna sjunker då från 102,6°C till 92,4°C.  

På grund av den sänkta spädvattentemperaturen måste energibehovet tillgodogöras av en 

ökad ångförbrukning i respektive matarvattentank. Den totala primärångbesparingen blir 

således den termiska energin som kan tillförs processen från hetvatten och begränsande är 

blandvattenfiltrena som har en kritisk arbetstemperatur på 55°C. Sekundärvärme kan 

potentiellt tillföras i en värmeväxlare som sitter före blandbäddsfiltrena. Sommartid är det 

inkommande vattnet från avsaltningen varmare och besparingen blir lägre än vintertid. 

Termiska energin som kan tillföras innan blandbäddsfiltrena är begränsande är 1,13 MW i 

fallet då kondensatet flashas. Temperaturen ut till matarvattentankarna sjunker då istället 

från 102,6°C till 98,1°C.  

En alternativ åtgärd är att tillföra termisk energi från hetvatten utan att flasha av kondensatet. 

Den termiska energi som kan tillföras innan kritiska temperaturen för blandbäddsfiltrena nås 

är då 0,85 MW. Temperaturen på strömmarna till matarvattentankarna uppgår då till 106,8°C.  

Följden av att föra mer termisk energi till vattenbehandlingen i form av sekundärvärme och 

effektivt öka temperaturerna i systemet är att några av strömmarna i analysen påverkas. Vilka 

och hur de påverkas framgår i Tabell 9. 
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Tabell 9. Strömmarna i analysen som påverkas av förändrad arbetstemperatur i vattenbehandlingen och hur de påverkas. 

Strömnamn Typ Tstart 
[°C] 

Tmål 
[°C] 

Q 
[kW] 

Referensfall     

Kondensat till blandvattentank Hot 120,3 44,3 11476,5 

Matarvatten till spädvattentank Cold 39,3 62,4 4665,7 

Matarvatten till ÅC2 Cold 68,2 102,7 1109,5 

Matarvatten till SP2 Cold 68,2 102,5 5701,3 

Fallet då enbart sekundärvärme tillförs     

Kondensat till blandvattentank Hot 120,3 58,7 9292,5 

Matarvatten till spädvattentank Cold 50,1 74,7 4964,3 

Matarvatten till ÅC2 Cold 80,7 106,8 840,4 

Matarvatten till SP2 Cold 80,7 106,6 4337,8 

Fallet med flashning och tillförsel av 
sekundärvärme 

    

Kondensat till blandvattentank Hot 120,3 57,7 9440,1 

Matarvatten till spädvattentank Cold 49,3 67,7 3713,1 

Matarvatten till ÅC2 Cold 68,9 98,1 944,3 

Matarvatten till SP2 Cold 68,9 98,1 4857,1 

 

Som ses i tabellen så påverkas måltemperaturerna för kondensatet till blandvattentanken och 

matarvattnet i hela vattenbehandlingen av förslaget. Detta enligt metod och teori som 

beskrivs i kapitel 2.1 respektive 4.3.9. Denna påverkan på strömmarna påverkar inte 

utkomsten av pinchanalysen. 

Även ifall det skulle flashas av uppemot 3 MW från kondensatet till luften in i torken går inte 

att tillföra mer termisk energi till systemet genom hetvattnet innan den kritiska temperaturen 

nås. 

Att förse vattenbehandlingen med hetvattenenergi i enlighet med de valda ΔTmin i analysen så   

skulle det krävas 46,8 m3/h i fallet att vi flashar av ånga för att värma luften in till torken 

respektive 37,1 m3/h om vi bara tillför hetvatten utan att introducera flashen. Anledningen till 

den stora differensen i flöden är att temperaturen i blandvattentanken blir högre i det 

föregående fallet och mindre energi kan överföras från varmvattnet för att få samma utbyte. 

5.5.3 Processventilationer 

En djupare utredning för att ersätta ångförbrukningen i ventilationerna har inte utförts. Beslut 

att utföra åtgärder på dessa bör tas utifrån hur ventilationssystemet på respektive plats ser ut 

och hur nära det är till en sekundärvärmekälla. I de fall där det finns glykolkretsar som värms 

av ångbatterier kan en sekundärvärmeväxlare kopplas i serie om sekundärvärme finns i nära 



 

 

EN1720 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

45 

anslutning. I renseriet saknas en glykolkrets och ångbatterier sitter direkt i ventilationens 

luftkanal vilket kräver en större investering om sekundärvärme ska utnyttjas och det är svårt 

att få lönsamt vid ombyggnad.  

Med de valda ΔTmin i analysen så ska ett flöde med hetvatten motsvarande 14,4 m3/h räcka till 

att förse samtliga ventilationer som brukar färskånga med termisk energi från sekundärvärme. 

5.5.4 Sammanfattning av åtgärder 

Potentiellt går det att lösa en del av de pinchöverträdelser som framkommit ur pinchanalysen. 

Som skrivits i kapitel 5.5.2 så kan pappersbrukskondensat flashas av för att tillgodose det 

termiska behovet i torkluften. Den sänkta kondensattemperaturen påverkar dock 

vattenbehandlingen och i slutändan skulle samma mängd ånga behövt tillsättas i 

matarvattentanken för att värma upp matarvattnet ytterligare från den lägre temperaturen. 

En del av den energin som går till lokalventilation i sodapannan från rökgaskylarsystemet kan 

potentiellt värma matarvatten och åter minska primärångförbrukning i matarvattentanken. 

En sammanställning finns i Tabell 10. 

Tabell 10. Sammanställning av möjliga åtgärder för att minska primärångförbrukning. 

# Åtgärd Ångbesparing 
[MW] 

Hetvattenbehov 
[m3/h] 

1.1 Flasha kondensat till torken och tillföra 
sekundärvärme i vattenbehandlingen 

1,13 46,8 

1.2 Inte flasha kodensat och enbart tillföra 
sekundärvärme i vattenbehandlingen 

0,85 37,1 

2 Värma matarvatten med rökgaskylarvatten och 
ersätta med sekundärvärme till glykolkrets 

0,46 17,0 

3 Ersätta ånga mot sekundärvärme i samtliga 
ventilationer med ångförbrukning 

0,66 14,4 

 

Ur tabellen framgår möjliga åtgärder för att minska primärångförbrukning. Besparingen för 

åtgärd 1.1 kontra 1.2, uppgår endast till 0,28 MW. Ur balansen på sekundärvärmesystemet 

framkom att ett hetvattenöverskott motsvarande 87,9 m3/h finns tillgängligt ifall 

temperaturen i varmvattenbingen regleras bättre. Med dessa förutsättningar finns tillräckligt 

med sekundärvärme för att tillgodose det hetvattenbehov som skulle introducerats av 

samtliga förslag som argumenterats i kapitel 5.5 och sammanfattas i tabellen. 

  



 

 

EN1720 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

46 

6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultaten av analysen, vilken påverkan olika antaganden har 

medfört och åtgärdsförslagen. 

Då analysen är representativ för ett vinterscenario och behovet i processen kan komma att se 

annorlunda ut på sommaren då strömmarna påverkas av klimatet, främst utetemperaturen 

på luften och temperaturen i älven där råvattnet kommer ifrån. Det innebär att en analys för 

ett sommarscenario kan se annorlunda ut och pinchöverträdelser som identifierats i ett 

vinterscenario inte längre är överträdelser. Även så kan nya identifieras vilket innebär att 

förslag som framkommer i denna studie kanske inte framgår som lämpliga då.  

6.1 IMPBin och representation av strömmar 

Hur man väljer att se på IMPBin blir avgörande för resultaten då den har väldigt stor påverkan 

vart pinchen hamnar och ger en bra bild över hur pinchanalys som metod kan påverkas av hur 

flöden definieras och ifall man representerar delprocesser för att möjliggöra integrationer. Att 

försöka integrera IMPBin i analysen var ursprungligen en idé för att utföra en 

processförändring för att föra flashånga från ett annat flöde i fabriken istället för färskånga 

som brukas idag. Argumentet var då att IMPBin inte har ett direkt behov av just färskånga för 

att basningen ska ske och därför kunde skiljas från de rena ångförbrukarna. GCC för de tre 

alternativen ses i Figur 11 och Bilaga B. 

Alternativ 2 var att representera IMPBin som en ström med ett effektbehov lika stort som 

ångförbrukningen samt en start- och måltemperatur vid 0°C respektive 65°C. 

Måltemperaturen är då enligt ångans bidrag i det förenklade antagande som gjorts för att 

beräkna koklutens termiska energitillförsel. Antagandet att hela flisflödet är fruset är också 

bara en väldigt grov förenkling men i själva verket visar mätningar att det är sällan som flisen 

är frusen (17). Resultatet av pinchen enligt alternativ 2 blev att nätverket uppvisade en 

dubbelpinch vid temperaturerna 131°C och 58°C och blev väldigt känslig mot förändringar i 

ΔTmin. Innebörden av en dubbelpinch är att man tillämpar pinchreglerna vid båda 

pinchtemperaturerna och alla flöden i temperaturintervallet mellan de två bör värmeväxlas 

med varandra. Systemet blev även väldigt känsligt för variationer i 

kondensationstemperaturerna för den fuktiga luften ur torken. Implikationen av 

representation enligt alternativ 2 blir att IMPBin kan värmas med direkta värmeväxlingar 

mellan start- och måltemperaturen, vilket blir en felrepresentation. Verkligheten är lite mer 

komplicerad än så då den har behov att värmas av någon form av ånga för att tränga ut syre 

ur flisen. 

I och med att representationen i alternativ 2 blir felaktig så utreddes alternativ 3, som innebar 

att effektbehovet representerades som en ström med start- och måltemperatur på 100°C 

respektive 110°C. Argumentet var då att representera behovet vid de start- och 

måltemperaturerna där det kunde tillgodogöras. Starttemperaturen på 100°C är för att 

IMPBin är ett atmosfäriskt kärl, vilket innebär att en eventuell flashning av annat flöde är 
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möjlig ner till ungefär denna temperatur. Måltemperaturen på 110°C motsvarar temperaturen 

i basningszonen. Resultatet av denna representation innebar att pinchen blev tydlig vid 58°C 

och vid små variationer i ΔTmin avvek GCC kraftigt vid de högre temperaturintervallen. 

Om IMPBin tas med i analysen blir den inte längre en pinchöverträdelse och innebörden blir 

att färskångan som tillförs inte nödvändigtvis behöver bytas ut för att minska 

färskångbehovet. Förändringen i pinchtemperatur innebär även att stora delar av det 

befintliga värmeväxlarnätverket skulle vara pinchöverträdelser och behöva konstrueras om 

för att maximera värmeåtervinningen. Nästan alla de flöden som producerar varmvatten 

skulle också bli överträdelser, av det skälet blir inte representationerna rimliga. 

6.2 Inverkan av åtskilliga antaganden 

För att få fram data till analysen har, som beskrivs i kapitel 4, flera antaganden gjorts. 

Antagandena i sig påverkar utkomsten av själva pinchtemperaturen, bortsett från hur man ser 

på vissa processteg och ångförbrukare som diskuterats innan. I många fall handlar 

antagandena om ventilationsflöden och påverkan av dessa på resultatet skulle bli på storleken 

av pinchöverträdelserna. För fallen som flöden för luften till papperstorken, 

förbränningsluften in till SP2 samt antagandet om att renseriet har kontinuerlig drift handlar 

det mer om representationer. För fallet med SP2 har internt genererad värme i lokalen som 

inte tagits hänsyn till spelat en viss roll. Temperaturen före ångförvärmarna till 

förbränningsluften är 115°C enligt givar data och inte 104°C som presenterats i det befintliga 

värmeväxlarnätverket, se Figur 14. Detta innebär att primärångförbrukningen och 

pinchöverträdelsen för ångförvärmning av förbränningsluft till SP2 är överskattad med 

ungefär 0,5 MW. I fallet med luften till torken finns det inte data att säga hur stor påverkan av 

eventuell internt genererad från processen är. Då datat var taget ifrån tidigare utförda 

mätningar i samband med ett examensarbete (13) innebär det dock att den eventuella 

påverkan är hur stort värmebehovet är innan luften kommer in till värmeåtervinningstornen 

och påverkar inte pinchen eller pinchöverträdelserna. 

Medelutetemperaturen under den utredda perioden var också relativt hög, -0,88°C, för att 

vara ett vinterscenario, detta beror på att det varit en relativt varm vinter. Medel 

utetemperaturen under vintrarna 2009 och 1965 i Umeå var -10°C respektive -15,3°C (18) som 

jämförelse. Lägg dock märke till att det är medelvintertemperatur och inte mätdata för 

motsvarande tidsperiod, men det ger en fingervisning att utetemperaturen bör vara något 

kallare i ett konkret vinterscenario. Ångbehovet till ventilationerna och förbränningsluft kan 

därför tänkas vara större under vintertid vad som kommit fram ut analysen och därmed även 

deras pinchöverträdelser. Vatten till fabriken som kommer ifrån älven påverkas inte på samma 

sätt av den rådande medel utetemperaturen och bör vara opåverkad.  

Uppenbart påverkar valet av strömmar och hur de representeras samt valet av ΔTmin 

slutresultatet av analysen. Resultaten kan antas vara relativt förlitliga då de värden på ΔTmin 

som valts i använts i tidigare pinchanalyser vid andra pappersbruk (3) (14) med liknande 
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processflöden som i den här analysen och de stämmer bra överens med hur värdena ser ut i 

det befintliga värmeväxlarnätverket.  

6.3 Resultatdiskussion 

Ifall pappersbrukskondensat flashas av så åtgärdas pinchöverträdelsen men har endast en 

ångbesparing på 1,13 MW. Ifall pinchöverträdelsen inte åtgärdas och enbart en 

processförändring utförs för att öka arbetstemperaturen i vattenbehandlingen med hjälp av 

sekundärvärme så skulle en ångbesparing på 0,85 MW erhållas. Nettobesparingen av att lösa 

pinchöverträdelsen blir således bara 0,28 MW och en relativt lätt processförändring visar sig 

ge en nästan likvärdig energibesparing. Det bör utredas kostnad och lönsamhet för införandet 

av att införa en flash för att kunna utvärdera vilket alternativ som är lämpligast. Konsekvensen 

av att öka temperaturerna i vattenbehandlingen blir att några av de strömmar som använts i 

analysen ändrar måltemperaturer och kyl-/uppvärmningsbehov, som beskrivs i kapitel 5.5.2. 

Som nämns i kapitel 5.5.1 så är det rimligt att anta att energiuttaget ur rökgaskylarsystemet 

till matarvattnet, förutsatt att den åtgärden utförs, är högre under sommarhalvåret då 

förbränningsluften inte har samma uppvärmningsbehov. Åtgärden löser tekniskt sett 

egentligen inte en pinchöverträdelse men bidrar ändå till att minska primärångförbrukningen 

i matarvattentankarna. 

Möjligen kunde en annan representation av flödena till matarvattentankarna gjorts men då 

matarvattentankarna har ett direkt behov av färskånga så hamnar vi i en liknande situation 

som med IMPBin. 

Som det framkom ur balansen på sekundärvärmesystemet kan råvatten- och hetvattenflödet 

till varmvattenbingen regleras för att frigöra hetvatten. Under förutsättningarna för analysen 

går det att frigöra tillräckligt med hetvatten för att förse sekundärvärme till de förslag som 

utretts i kapitel 5.5.  

De åtgärder som diskuterats i kapitel 5.5 löser inte nödvändigtvis pinchöverträdelser men 

bidrar ändå till att minska primärångförbrukningen. 

6.4 Osäkerheter 

Då metoden och analysen till stor del förlitar sig på givare som finns på fabriken finns en stor 

risk för mätosäkerheter. Som diskuteras i kapitel 2.4 så är det inte ovanligt att givare kan mäta 

konstant 5–10% fel. Som nämns i metoden i kapitel 4 så har rimlighetsbedömningar utförts i 

vissa fall då avvikelser uppstått i balanserna, exempel som temperaturen i hetvattentanken, 

inkonsekvens vid vissa flöden som spädvatten i vattenbehandlingen etc. För att få så 

konsekventa data som möjligt användes mätpunkter med ett tidsspann på en minut som bas. 

Då inga kontinuerliga mätningar utförs på värmeåtervinningarna i papperstorken så har som 

tidigare nämnts punktmätningar från tidigare examensarbeten använts som underlag, vilket 

bidrar till en stor osäkerhet för hur exakta dessa värden är. Detsamma gäller ventilationer där 

mätdata har tagits från en tidpunkt. I fallet med ventilation kan det antas att data bör vara 
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relativt lika i förhållande till utetemperaturen, utfallen blir heller inte stora på analysens 

resultat.  

Känslighetsanalysen visade att variationer i ΔTmin kan påverka hur ett optimalt 

värmeväxlarnätverk bör se ut men att systemet uppvisade små variationer i externa 

uppvärmningsbehovet och därmed kunde anses stabilt. Variationer i strömdata, förutsatt att 

de inte är stora felaktigheter, bör därför inte ha större påverkan på de möjliga 

primärångbesparingarna.  
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7 Slutsatser 

Totalt har pinchöverträdelser motsvarande 7 MW identifierats vilket innebär att om teoretiskt 

maximal värmeåtervinning kan uppnås går det att minska primärångförbrukningen med 

motsvarande 6% av fabrikens nuvarande ångförbrukning på ungefär 112 MW. Dock visar 

resultatet av pinchanalysen att värmeväxlarnätverket på SCA Obbola AB redan är relativt 

optimerat och de pinchöverträdelserna som identifierats återfinns i ventilationer som värms 

av ånga, färskånga till luftförvärmning i papperstorken samt rökgaser som värmer ingående 

förbränningsluft i SP2. Det är dock inte ekonomiskt försvarbart att lösa alla pinchöverträdelser 

och det skulle kräva stora ombyggnationer för en förhållandevis liten förbättring.  Till exempel 

skulle en åtgärd av pinchöverträdelsen vid rökgaskylarsystemet innebära en större 

ombyggnation av förbränningslufttillförseln till SP2 för att nå en förbättringspotential på 3 

MW. Lösningen kräver att luften värms från annat håll vilket skulle innebära långa 

rördragningarna och nya värmeväxlare.  

Utredning visade att det istället går att frigöra en del av energin i rökgaskylarsystemet och 

värma matarvatten med 0,46 MW och ångbesparingen kan väntas vara större under 

sommartid då behovet i andra delar av systemet minskar. Det utreddes också möjlighet att 

flasha pappersbrukskondensat till torken och att ersätta en del av denna energi med 

sekundärvärme i vattenbehandlingen. Det visade sig att potential finns att tillföra 

sekundärvärme oavsett om flashen introduceras eller inte och ångbesparing uppgår till 1,13 

MW respektive 0,85 MW för de två fallen. Nettobesparingen att introducera en flash är alltså 

endast 0,28 MW. 

En utredning av sekundärvärmesystemet visade att det finns ett stort överskott på varmvatten 

och att reglering av temperaturen i varmvattenbingen kan frigöra tillräckligt med hetvatten 

att tillgodose det sekundärvärmebehov som introduceras av åtgärdsförslagen. Utöver det 

behov som introduceras av åtgärdsförslagen finns även tillräckligt med hetvatten för att 

tillgodose samtliga behov i ventilationer som värms av ånga. 

  



 

 

EN1720 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

51 

8 Fortsatt arbete 

Då ekonomiska aspekter för potentiella värmeväxlare och rördragningar relaterade till 

föreslagna åtgärder inte har utretts i denna rapport så är det ett tydligt nästa steg att utreda. 

Ifall åtgärder visar sig lönsamma behöver även tekniska lösningarna att införa åtgärderna 

utredas.  

Som nämns i kapitel 6 så är den här pinchanalysen representativ för ett vinterscenario. På 

sommaren då det är ett annat uppvärmningsbehov kan strömmarna i analysen se annorlunda 

ut och nya pinchöverträdelser kan dyka upp. I annat fall kanske överträdelser som identifierats 

nu inte träder fram, som exempelvis uppvärmning av ventilationer, och ett optimerat 

värmeväxlarnätverk kan se annorlunda ut. I ett sånt fall kan det vara bättre att hitta 

åtgärdsförslag som hamnar mittemellan och löser potentiella pinchöverträdelser båda 

årstiderna. En helhetsbedömning av de två årstidsextremerna mot varandra kan därför vara 

att föredra. 

I fall att någon delprocess på fabriken genomgår stora förändringar i framtiden kan delar av 

den befintliga pinchanalysen och data för strömmar användas i en uppdaterad analys. I sådant 

fall bör även mätningar på strömmar relaterade till papperstorken utföras för att få mer exakta 

resultat. Det finns även andra metoder att använda sig av. Ett exempel är tankmetoden (19) 

som är utvecklad R. Nordman och T. Berntsson och bygger vidare på samma koncept som 

pinchanalys för att optimera eller designa sekundärvärmesystem i pappersbruk. Tankmetoden 

avser att frigöra flöden med högvärdig temperatur och minska överproduktion av 

sekundärvärme så att de frigjorda flödena kan brukas till andra optimeringar i processen samt 

för att bestämma temperaturnivåer för tankarna ur energiaspekt. Från resultaten ur analysen 

går det att dra slutsatsen att tankmetoden inte tillför så mycket utan kan vara något att ta 

med sig ifall en större processförändring som påverkar fabrikens energibalans skulle ske i 

framtiden.  
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Bilaga A – Strömmar använda i pinchanalysen 

I denna bilaga presenteras de strömmar som använts i pinchanalysen. I Tabell A 1 presenteras 

de varma strömmarna och i Tabell A 2 presenteras de kalla strömmarna som använts i 

pinchanalysen. 

Tabell A 1. De varma strömmarna som används i pinchanalysen. 

Namn Typ 
 

Tstart 
[°C] 

Tmål 
[°C] 

Q 
[kW] 

ΔTmin/2 
[°C] 

Kondensat till 
blandvattentank 

Hot 120,26 44,34 11476,49 2,5 

A-kondensat från stripper Hot 111,48 86,05 830,95 2,5 

Tunnlut ur kokare Hot 134,56 121,84 3093,41 3,5 

Tunnlut till IND4 Hot 106,09 93,40 3498,70 3,5 

Koklut till Impbin Hot 124,89 124,84 9,79 3,5 

Kondensatkylning 
IMScrubber 

Hot 68,82 28,41 4644,80 3,5 

Rökgaser ut SP2 Hot 191,32 120,39 4102,56 7 

Fuktig luft från tork 88-65 Hot 87,70 65,00 4064,5 7 

Fuktig luft från tork 65-55 Hot 65,00 55,00 29453,82 7 

Terpentinkylare & 
efterkondensor 

Hot 93,22 37,59 480,28 4 

Grönlut till släckare - flash Hot 93,52 87,49 582,17 4 

Trimkondensor Hot 109,83 109,82 147,39 4 

Metanolkondensor Hot 63,00 34,57 143,50 4 

Metanolreflux Hot 67,51 63,00 230,00 4 

Huvudkondensor Kokeri Hot 93,32 93,22 3023,74 4 

Destruktionsgasskrubber 
kylning 

Hot 37,50 36,28 111,36 3,5 

Ytkondensor IND4 Hot 56,00 55,87 29703,53 4 

Sedimentvatten till avlopp Hot 38,79 36,07 2210,22 3,5 

Svaglutskylning 
smältalösare 

Hot 60,00 53,96 488,00 2,5 

Kylvatten till löprännor Hot 54,00 51,09 72,04 2,5 

Spritsvatten till IQM Hot 109,20 57,24 149,75 2,5 

A+B kondensat till avlopp Hot 79,60 37,00 750,00 3,5 
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Tabell A 2. De kalla strömmarna som använts i pinchanalysen. 

Namn Typ 
 

Tstart 
[°C] 

Tmål 
[°C] 

Q 
[kW] 

ΔTmin/2 
[°C] 

3 Bar till IMPBin Cold 143,00 143,10 10783,52 0,5 

Matarvatten till 
spädvattentank 

Cold 39,31 62,43 4665,67 2,5 

C-kondensat till stripper Cold 60,00 85,16 830,95 3,5 

Matarvatten till ÅC2 Cold 68,22 102,67 1109,50 2,5 

Matarvatten till SP2 Cold 68,22 102,54 5701,32 2,5 

Barkvatten renseri Cold 26,67 30,86 2099,74 3,5 

Vitlut till Kokeri Cold 88,94 111,84 2399,56 3,5 

Vitlut till kokare Cold 111,84 131,34 693,85 3,5 

Varmvattenproduktion Cold 0,21 49,30 38302,55 2,5 

Hetvattenproduktion Cold 49,30 74,30 7114,34 2,5 

Luft till Tork Cold -0,88 95,70 8550,37 8 

Luft till ÅC2 Cold -0,88 20,00 131,50 8 

Luft till SP2 Cold -0,88 198,13 9903,88 8 

3 Bar till Hartskokeri Cold 143,00 143,10 177,60 0,5 

3 Bar till IND4 Cold 143,00 143,10 23372,00 0,5 

Vatten till dynasandfilter Cold 0,21 27,50 3871,69 2,5 

3 Bar till mavatank SP2 Cold 143,00 143,10 2432,53 0,5 

3 Bar till MeOH Cold 143,00 143,10 230,03 0,5 

10 Bar till PB Cold 185,00 185,10 59230,75 0,5 

10 Bar till Kokare Cold 185,00 185,10 6947,46 0,5 

Ventilation IND4 Cold 30,00 50,00 76,00 3 

Ventilation Glhant Cold 30,00 50,00 121,00 3 

Ventilation Kokeri Cold 30,00 50,00 170,00 3 

Ventilation Renseri Cold -0,88 15,00 335,00 3 

Ventilation Mixeri Cold 30,00 50,00 318,00 3 

Brännlut till SP2 Cold 132,57 135,78 144,59 3,5 

Destruktionsgas till SP2 Cold 37,65 198,13 558,58 8 

Tystkokare Cold 30,86 53,52 101,33 0,5 

3 Bar till mavatank ÅC2 Cold 143,00 143,10 917,02 0,5 
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Bilaga B – GCC för de olika representationerna av IMPBin 

GCC för alternativ 2 och 3 för representationerna av IMPBin, som beskrivs i kapitel 4.3.4, 

presenteras i Figur B 1 och Figur B 2. 

 

Figur B 1. GCC för processen om IMPBin representeras enligt alternativ 2. 

 

Figur B 2. GCC för processen om IMPBin representeras enligt alternativ 3.  

0

50

100

150

200

250

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

TS
H

IF
T 

(°
C

)

DELTAQ (KW)

GRAND COMPOSITE CURVE FÖR IMPBIN 
ALTERNATIV 2

GCC IMPBin alternativ 2

0

50

100

150

200

250

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

TS
H

IF
T 

(°
C

)

DELTAQ (KW)

GRAND COMPOSITE CURVE FÖR IMPBIN 
ALTERNATIV 3

GCC IMPBin alternativ 3



 

EN1720 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

IV 

Bilaga C – Identifierade pinchöverträdelser 

De identifierade pinchöverträdelserna presenteras i Tabell C 1. 

Tabell C 1. Identifierade pinchöverträdelser i pinchanalyser och deras effekter. 

Namn Q 
[kW] 

Typ av överträdelse 

Förvärmning av luft till SP2 med rökgaser ut 
från SP2 

3080 
 

Värme förs över pinchen 

Ångförvärmning av luft in till papperstorken 1965 Värme tillförs under pinchen 

Ånga till ventilation ÅC2 132 Värme tillförs under pinchen 

Ånga till ventilation IND4 76 Värme tillförs under pinchen 

Ånga till ventilation Grönlutshantering 121 Värme tillförs under pinchen 

Ånga till ventilation Renseri 335 Värme tillförs under pinchen 

Ångförvärmning av destruktionsgas in till SP2 300 Värme tillförs under pinchen 

Ånga till tystkokaren 101 Värme tillförs under pinchen 

Ångförvärmning av förbränningsluft till SP2 948 Värme tillförs under pinchen 

Tunnlut från kokaren värmeväxlar med vitlut 
till kokeriet 

-134 Värme förs över pinchen 

 

Notera att luften till SP2 är en sammanslagning av tre flöden av luft in till sodapannan och att 

luften in till torken är en sammanslagning av fyra flöden som passerar varsin ångvärmeväxlare. 
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Bilaga D – Sekundärvärmesystemet 

I Tabell D 1 ses de flöden som använts för balansberäkningar i sekundärvärmesystemet.  

Tabell D 1.Data för flöden i balansberäkningar över sekundärvärmesystemet. Bland annat de flöden som kyls och värms via 
sekundärvärmesystemet är här representerade på sekundärvärmesidan.  

Benämning Flöde Temp 

45°C tank m3/h °C 

In     

Hetvatten till varmvattentank 147,39 75,45 
Ind4 ytkondensor 693,38 47,98 
MeOH 5,67 56,68 
Kokeri 53,06 16,28 
Råvatten 33,20 0,21 
Blandning 879,64 50,84 

Ut Givare: 50,83 

Renseri 204,73 50,83 
Kokeri 172,01 50,83 
Grönlutsflash 16,65 50,83 
Varmvatten till pappersbruk 169,22 50,83 
Blödning dumpkondensor 6,36 50,83 
Avlopp 310,68 50,83 

Totalt (ej avlopp) 568,96   

60°C tank m3/h °C 

In     

A+B kondensat 12,77 71,47 
Värmeåtervinning 3 117,61 59,59 
SP2 44,82 65,57 
Blödning flashångkondensor 11,99 14,65 
Blandning 187,19 58,95 

Ut Givare: 58,71 

Till PB 187,19 58,95 

75°C tank m3/h °C 

In     

Kondensor kokeri 172,01 68,37 
Grönlutsflash 16,65 83,09 
Tunnlutskylning 66,88 93,95 
Koklutskylning 0,21 123,93 
Blödning dumpkondensor 6,36 50,83 
Blandning 262,11 75,45 

Ut Givare: 74,25 

Hetvatten till pappersbruk 6,29 75,45 
Hetvatten till massabruk 242,85 75,45 
Avlopp 12,96 75,45 

Totalt (ej avlopp) 249,15   
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Bilaga E – Beräkningar för vattenbehandlingen 

Ekvationssystemet som ställts upp vid beräkningarna för påverkan i vattenbehandlingen och 

vart variablerna förhåller sig i systemet ses Figur E 1. 

 

Figur E 1. Bildlig representation av var respektive variabel hör till i vattenbehandlingen. 

Ekvationssystemet presenteras sedan i Tabell E 1. 
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Tabell E 1. Uppställning av ekvationssystemet. Tolkningen är att varje rad motsvarar en ekvation och talet som står i 
multipliceras med varje variabel höst upp i kolumnen. 

Qh Tkondensat Tblandat Tspädvattentank,

UT 
Tblandvattentank

,IN 
Ttillblandbädds

filter 
Tspädvattentan

k,IN 
Ttillpannor = 

1 0 0 0 0 0 0 0 Qhv 

0 1 0 0 0 0 0 0 Tkondensat 

0 1-ɛ1 -1 ɛ1 0 0 0 0 0 

0 0 1-ɛ2 0 -1 ɛ2 0 0 0 

-1 0 0 0 -Ckondensat Cspädvatten 0 0 Qavsaltat 

0 0 0 Cspädvatten 0 0 - Cspädvatten 0 Qflash* 

0 Ckondensat 0 Cspädvatten - Ckondensat 0 0 - Cspädvatten 0 

0 Ckondensat - Ckondensat Cspädvatten 0 0 0 - Cspädvatten 0 

* Motsvarande energin som flashas av på grund av tryckhållning i kondensattanken, vid lägre 

temperatur är denna post antagen till 0. 
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