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Sammanfattning 

Smurfit Kappa Piteå är Europas största producent av kraftliner. En av de ångproducerande 

enheterna på fabriken är en biopanna och det som utreds i denna rapport är om det är lönsamt samt 

vilka konsekvenser en ökad ingående matarvattentemperatur från 180℃ till 210℃ skulle ge för 

biopannan. Genom NTU-metoden, ett tillvägagångsätt för att analysera värmeöverföringen hos ett 

objekt med okända ingående och utgående temperaturer, har temperaturer i de olika processtegen 

beräknats och därifrån har slutsatser fastställts kring hur denna processförändring påverkar 

anläggningen. Livslängden hos de påverkade komponenterna har utvärderats och åtgärder vidtagits 

där det varit nödvändigt. Temperaturhöjningen ska ske genom att åtgärda den befintliga 

högtrycksförvärmaren för matarvatten. Höjningen av temperaturen ska ske genom att använda 27 

Bar ånga som komplement till dagens 11 Bar ånga i högtrycksförvärmaren. Processmässigt är det att 

föredra att montera en kompletterande högtrycksförvärmare som spetsvärmare från 180℃ till 

210℃ medan den befintliga högtrycksförvärmaren även i fortsättningen ska värma matarvattnet 

från 130℃ till 180℃. Det finns två alternativ till installation av kompletterande 

högtrycksförvärmare. Det ena är A att installera spetsvärmaren mellan ekonomisern och ångdomen. 

Det andra alternativet är B att installera spetsvärmaren i serie efter den befintliga 

högtrycksförvärmaren innan ekonomisern. Detta skulle, till skillnad från A, medföra ökade 

rökgasförluster i ekonomisern. Problemet i båda fallen är att det finns en temperaturmarginal 

mellan ångdomens mättnadstemperatur och ingående matarvattentemperatur till ångdomen som 

bör ligga på 25℃. Detta betyder att den största möjliga förvärmningen som kan ske mellan Lastfall 

50-110% är 21℃, vilket inte gäller för alla lastfall. Den ökade matarvattentemperaturen ger givetvis 

konsekvenser på systemet. Rörledningar kommer att behöva bytas och driftdata kommer att 

förändras. Positivt är att denna åtgärd ger ett ökat ångflöde till turbinen vilket i sin tur ger en vinst 

i form av ökad elproduktion. Vinsten ligger i en ökning av elproduktionen med som mest cirka 7.5%. 

Investeringen ligger på cirka 25 MSEK vilket ger en återbetalningstid på åtta år. Livslängden hos 

högtrycksförvärmaren är drygt tio år vilket kan ställas i relation till återbetalningstiden vilket gör att 

tvivel uppstår kring hur positiv åtgärden är ur ett ekonomiskt perspektiv. Om beslut tas att höja 

matarvattentemperaturen handlar avvägningen om att avgöra vilken åtgärd (A eller B) som ska 

göras för att öka temperaturen hos matarvattnet samt hur mycket det går att utmana 

temperaturmarginalen på 25℃.  
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Abstract 

Smurfit Kappa Piteå is the largest kraftliner producer in Europe. At the mill they have five different 

steam producers and one of those is the biomass boiler, which is a steam boiler producing 

overheated steam at 120 bar and 520℃. The purpose of this report is to investigate the possibilities 

to increase the feedwater temperature from today’s 180℃ to 210℃. The consequences on the system 

are depending on the temperature in the different process stages and the process temperatures are 

therefore calculated via a method named The NTU-method which is a suitable method to analyze 

the heat transfer within an object when the ingoing and outgoing temperature are unknown. The 

feedwater is preheated with a heat exchanger that is heating the feedwater from 130℃ to 180℃ using 

steam with a pressure of 11 Bar. To increase the temperature to the desired 210℃ the approach is to 

install a complementary feedwater heater that uses steam with a pressure of 27 Bar. The new heater 

is supposed to heat the feedwater from 180℃ to 210℃ while the old heater takes the temperature 

from 130℃ to 180℃. If the old heat exchanger approaches its end of life span it may have to be 

replaced with a new one with the same design data. One way to fulfill the required heating is to 

install one feedwater heater that takes the temperature from 130℃ to 180℃ using steam with a 

pressure of 11 Bar and in the next step install the second feedwater heater that takes the temperature 

from 180℃ to 210℃ using steam with a pressure of 27 Bar. There are two alternatives to installation 

of complementing high pressure heat exchanger. First alternative A is to install the second feedwater 

heat exchanger between the economizer and the steam dome.  Second alternative B is to install the 

second feedwater heat exchanger between the already existent heat exchanger and the economizer. 

The consequence of the installation B is an increased energy loss due to the combustion gases while 

the consequence of installation A does not involve any increase in energy losses. Therefore, 

alternative A is wiser. However, whatever alternative that is chosen problem will arise since the 

temperature margin between the steam dome’s saturation temperature and incoming feedwater 

temperature needs to be at least 25℃. This means that the largest possible pre-warming between 

the boiler’s workload 50-110% is 21℃ which not do apply to the whole interval. So, as it seems, the 

utilization of a second feedwater heat exchanger is not applicable over the whole interval of 

workloads. The increased feedwater temperature come with other consequences on the system. The 

whole system will be changed due to the increased temperature and it will affect the details. Some 

of the pipes must be replaced with new ones that fulfills the restrictions accompanying higher 

process temperatures. The purpose of the increased feedwater temperature is to increase the mass 

flow steam to the turbine. From calculations and the extraction-steam-consumption graph the 

increasing net power outcome from the turbine will increase with about 7.5% due to the increasing 

feedwater temperature. This will make the turbine produce even more electric energy and generate 

a bigger income to the factory. The investment cost is in total approximately 25 MSEK, including 

replacing the old feedwater heater with a new one and installing a second feedwater heater. With a 

payback time of eight years and a life span of ten years it is necessary to question the economic 

potential of the installation. It provides a hint of the potential of the project. However, one should 

know that all numbers in this report are estimated from rough calculations.   
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1. Inledning 

Idag pågår en ständig jakt för att uppnå en allt högre elverkningsgrad inom de flesta områden. När 

investeringar görs i befintliga anläggningar är meningen i de allra flesta fallen att öka 

verkningsgraden och på så sätt öka den ekonomiska potentialen hos anläggningen. I det här arbetet 

undersöks en högtrycksförvärmare för matarvatten. Målet är att leverera en analys som berör 

möjligheten att öka matarvattentemperaturen hos anläggningen och därmed verkningsgraden. 

Högtrycksförvärmaren installerades till pannstarten 2007 och har sedan dess varit i bruk. 

Livslängden för högtrycksförvärmaren börjar närma sig slutet och därför ligger det i tiden att 

fundera över vilka åtgärder som i framtiden ska göras.  

1.1 Bakgrund 
Smurfit Kappa Piteå är ett kraftlinerbruk som ingår i en världsomfattande koncern inom 

papperstillverkning. Verksamheten bedrivs i 35 länder och totalt har Smurfit Kappa 46 000 

anställda på sina 370 enheter. Bolaget omsätter 8.6 miljarder pund (2017) varav 5900 MSEK i 

Sverige. Pappersbruket i Piteå är Europas största kraftlinerbruk med en årlig produktion av 700 000 

ton kraftliner (1). Fabriken är en så kallad sulfatfabrik vilket innebär att tillverkningen av 

pappersmassa sker genom en sulfatprocess. Detta är en kemisk behandlingsprocess för veden och 

är idag den dominerande tillverkningsprocessen i Sverige (2).  

 

Kraftliner som Smurfit Kappa Piteå tillverkar används huvudsakligen som ytskikt i förpackningar 

gjorda av wellpapp och bidrar därmed till förpackningens styrka, fukttålighet och tryckbarhet. 

Tillverkningen sker i huvudsak av träråvara (80 %) samt returfiber (20 %). Wellpappen kan efter 

användning återvinnas och därmed återanvändas vid produktion av nytt papper. Anläggningen i 

Piteå byggdes mellan åren 1959 och 1962 och har två pappersmaskiner där den andra togs i bruk tio 

år efter produktionsstart. Den ena pappersmaskinen producerar brun kraftliner och den andra 

producerar kraftliner med vitt ytskikt. Fabriken har tre massalinjer som försörjer 

pappersmaskinerna med pappersmassa, två som producerar brun massa och en som producerar 

blekt massa. Den bruna massan används till brun kraftliner medan den blekta massan används till 

det vita ytskiktet (2).  

Den stora energibäraren hos ett pappersbruk är ånga och Smurfit Kappa Piteå har fyra stycken 

pannor att tillgå för intern ångproduktion. Dessa presenteras nedan: 

 Sodapannan 260 MW – Producerar 75 % av det årliga ångbehovet. Används som baslast 

eftersom pannan förbränner indunstad svartlut som innehåller kemikalier som ingår i 

kemikaliecykeln på fabriken (3). 

 Biopannan 132 MW– Producerar 24 % av det årliga ångbehovet. Biopannan är en 

fluidiserande bädd som förbränner biobränsle. Vad detta biobränsle består av framgår i 

Bilaga 1. Biopannans funktion är att uppfylla det varierande kondenseringsbehovet inom 

fabriken. Utgående effekt 132 MW (3).   

 SMW 63 MW– Producerar 0.5 % av det årliga ångbehovet. Förbränner lättolja och används 

som reservpanna eller vid höga ångbehov (3). 

 BK50 10 MW– Producerar 0.5 % av det årliga ångbehovet. Förbränner processgaser som 

bildas i de olika processtegen på fabriken, exempelvis metanol (3). 
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1.2 Mål och Syfte 

Genom att öka matarvattentemperaturen på biopannan kan el-verkningsgraden över anläggningen, 

panna och turbin, ökas. Att öka matarvattentemperaturen från dagens 180⁰C till 210⁰C genom att 

byta den befintliga förvärmaren mot en som drivs av ett högre ångtryck är ett möjligt scenario.  

Denna processförändring bedöms höja ånggenereringen från pannan med cirka 5–8% utan att 

tillföra bränsle. Utred vilka konsekvenser denna åtgärd får på den efterföljande utrustningen. 

 

Målet med detta arbete är att sammanställa en skriftlig rapport som utvärderar den tekniska- och 

ekonomiska potentialen i att installera en matarvattenförvärmare som drivs av ett högre ångtryck 

och har en högre utgående temperatur.  

1.3 Frågeställningar 

De specifika frågeställningarna är: 

 Vilken är möjligheten till installation av en högtrycksförvärmare där givna data uppfylls och 

installationen följer gällande lagstiftning? 

 Vad blir konsekvensen på övrig processutrustning av förändringen? 

 Vad blir kostnaden för implementering av utrustning för att uppfylla de lagstiftade kraven 

som förändringen innebär? 

 Vilken är processmässigt den ekonomiska potentialen för åtgärden? 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete baseras på simulerade data från panntillverkaren vilket betyder att det resultat som 

presenteras i denna rapport kan anses som en fingervisning för framtida projektering. Innan 

projektering utförs inom det område som behandlas av denna rapport ska vidare studier göras för 

att verifiera de data som presenteras i rapporten.  

Arbetet utvärderar inte möjliga processförändringar annat än den i förväg flaggade förändringen på 

högtrycksförvärmarens ingående ångtryck. Därmed är det rimligt att anta att de slutsatser som görs 

i denna rapport inte går att implementera, i ett från denna tidpunkt, förändrat processflöde utan att 

göra en noggrann analys.  

Avgränsningar i analysen av vad ett förändrat ångtryck kan komma att innebära för processen dras 

kring den utrustning som antas tillhöra biopannan. Därmed tas ingen hänsyn till möjliga 

förändringar hos andra ångförbrukare, exempelvis sodapannan och pappersmaskiner. Inte heller 

tas hänsyn till turbinernas kapacitet vad gäller ett förändrat ingående ångflöde eller en förändring 

vad gäller ångförbrukningen. Analysen omfattar ej heller fjärrvärmeproduktionen till PiteEnergis 

fjärrvärmenät annat än att utvärdera vad förändringen kommer att innebära för rökgaskylaren som 

värmeväxlar biopannans rökgaser mot fjärrvärmenätet.   

Genom rapporten kommer trycket alltid att anges i övertryck. 

  



 

3 
 

2. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teori som lägger grunden till den slutsats som presenteras i 

rapporten. Teorin omfattar följande delar 

- 2.1 Optimering av kraftvärmeverk 

- 2.2 Fluidiserande bäddar 

- 2.3 Förvärmare 

- 2.4 Matarvatten 

- 2.5 Rökgasrening 

- 2.6 Samförbränning 

- 2.7 Standarder 

- 2.8 Värmetransport 

- 2.9 Material 

- 2.10 Hållfasthetsanalys 

2.1 Fluidiserande bäddar 

En speciell form av förbränningsanläggning är den fluidiserande bädden eller som den även kallas, 

virvelbädden. Anledningen till att förbränningsanläggningen kallas fluidiserande är att partiklarna 

antar ett fluidliknande tillstånd och flyter genom en gasström eller vätskeström. Från undersidan av 

bädden pressas luft och som en följd kommer tryckfallet i eldstaden att öka med ökande gashastighet 

(4). Tryckfallet kommer att öka i stort sett kvadratiskt ända till dess att ett maximalt tryckfall 

uppnås. Vid denna hastighet kommer inte tryckfallet att öka fastän hastigheten ökar. Denna 

hastighet räknas som minimihastigheten för att fluidisering ska uppnås och kallas för minsta 

fluidiseringshastigheten (5). Bädden består till största del av inert material, exempelvis sand, askor 

och absorbenter. Det är endast en väldigt liten del av bädden som består av brännbara bränslen. Det 

finns fluidiserande bäddar som återcirkulerar partiklar (CFB1), detta behov uppstår främst vid högre 

gashastigheter. Biopannan vid Smurfit Kappa Piteå är en stationär fluidiserande bädd (BFB2), det 

vill säga inte återcirkulerande. Det som karaktäriserar de fluidiserande bäddarna är den stora 

termiska kapaciteten hos de inre delarna av pannan. Storleken hos de värmeöverförande ytorna 

leder till att de temperaturvariationer som annars kan uppstå på de värmeöverförande ytorna 

fördelas och bidrar till en panna som är termiskt stabil. Balansen mellan den producerade värmen 

och den överförda värmen till de värmeöverförande ytorna ger den fluidiserande bäddens 

förbränningstemperatur (6). I en fluidiserande bädd har partiklarna inte längre någon kontakt med 

varandra utan uppför sig som en fluid. Ett exempel på detta är att om pannan skulle lutas skulle 

bädden inta ett horisontellt läge och om ett hål skulle göras i pannväggen skulle bädden rinna ut ur 

pannan. Lufthastigheten i en stationär fluidiserande bädd är cirka 3 m/s. Ökar lufthastigheten 

ytterligare krävs återcirkulation som tidigare nämnts (4).  

Värmeöverföringen i en stationär fluidiserande bädd sker genom strålning, konvektion och 

konduktion. Hur värmeöverföringen är uppdelad mellan strålning, konvektion och konduktion är 

inte riktigt kartlagt – men att partikelkonvektion har en stor betydelse är bevisat (7). 

Partikelkonvektion uppstår när partiklarna i hög fart kolliderar med pannväggen. Värmeledning 

mellan partikeln och pannväggen uppstår. Förutsättningarna för partikelkonvektion i en 

fluidiserande bädd är mycket gynnsamma eftersom partiklarna ständigt är i rörelse i bädden (4).  

Fördelen med den fluidiserande bädden är den jämna temperaturen som underlättar driften i och 

med att det blir lättare att undvika askrelaterade problem (smältbildning, partiell smältning) som 

kan uppkomma vid temperaturer över 900⁰C. Därför är typisk bäddtemperatur mellan 800℃ och 

                                                      

1 CFB betyder Circulating fluidized bed. 

2 BFB betyder Bubbling fluidized bed. 
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900℃. Beroende på bränslets egenskaper kan förbränningsluften behöva bearbetas innan den matas 

in i pannan. Har bränslet lågt värmevärde kan förvärmning av förbränningsluften krävas medan om 

bränslet har högt värmevärde (exempelvis stenkol) kan förbränningsluften behöva kylas för att hålla 

nere temperaturen i bädden (4).  

Det stora tryckfallet som krävs i en fluidiserande bädd leder till ett förhållandevis högt fläktarbete. 

Utöver det så krävs det i en fluidiserande bädd ytterligare tryckfall över luftfördelningsplattan som 

ger den homogena luftfördelningen. Lufttillförseln i pannan delas främst upp i primärluft och 

sekundärluft. Den största lufttillförseln sker som fluidiseringsluft, alltså primärluft. Detta flöde kan 

inte sänkas under 30 % av totala lufttillförseln vilket skulle riskera att bädden kollapsar (4). De 

bubblor som bildas när minsta fluidiseringshastighet uppnås är i det närmaste njurformade för små 

partiklar vid låg temperatur. När hastigheten ökar börjar dessa bubblor att deformeras. De skapas 

och kollapsar ständigt överallt i bädden och vid det laget har man nått en punkt som kallas turbulent 

bädd. Denna turbulenta bädds yta förefaller betydligt lugnare än motsvarande bubblande bädds yta 

som inte intagit ett turbulent tillstånd, fastän hastigheten genom bädden är betydligt högre hos den 

turbulenta bädden (5). Med sekundärluften justeras förbränningen i pannan. För att åstadkomma 

en bra fluidisering i bädden krävs det att luften tillförs via många införselpunkter som måste 

uppfylla ett bestämt tryckfall för att möjliggöra god justering av luftflödet. Dessa dysor som luften 

distribueras genom måste vara rätt utformade för att förhindra att bäddmaterialet rinner ut när 

pannan stängs av (4).             

En fluidiserande bädd är förhållandevis lik en rosterpanna. Det som skiljer dessa två panntyper åt 

är själva bädden som i en fluidiserande bädd har en tjocklek på cirka 1.5 meter (4). Ovan bädden 

finns ett utrymme som i panntermer benämns free-board. Detta är ett tomt utrymme som ser ut 

som i vilken förbränningsanläggning som helst (5). De flyktiga ämnena brinner som en gas i bädden 

och det som är avgörande om de flyktiga ämnena brinner i pannan eller lämnar pannan som 

oförbrända partiklar är temperaturen, uppehållstiden hos gasen samt tillgången på syre. Tillsätts 

bränslet för koncentrerat finns stor risk att syret hinner ta slut och att oförbrända gaser lämnar 

bädden. Därför är det viktigt att bränslet sprids över hela bädden vid inmatning. Detta kan med 

fördel åstadkommas via flera inmatningar av bränslet (4).  

Till största del består den fluidiserande bädden av overksamma partiklar, antingen sand eller aska. 

I många fall tillsätts även aktivt material för att reducera svavel i bädden. Det kan vara kalksten eller 

dolomit som båda är karbonater bestående kalcium eller kalcium/magnesium. Dessa sönderdelas 

vid typiska fluidbäddtemperaturer på cirka 400˚C - 600˚C och bildar oxider. Dessa oxider reagerar 

med sulfater och bildar kalciumsulfater. Denna reaktion är viktig i pannan för att reducera de 

miljöskadliga svavelutsläppen. Vid temperaturer i bädden över 900˚C riskerar de föreningar som 

binder upp svavlet att börja sönderdelas till svaveldioxid och kalciumoxid. För att nå god 

avskiljningsgrad måste cirka dubbelt så mycket karbonater tillsättas som det i teorin behövs för att 

binda svavlet (5).  

Kvar i bädden vid förbränning blir de avgasade partiklarna som kallas kolåterstod eller char. Dessa 

kommer under lång tid röra sig upp och ner i pannan och därigenom få god kontakt med syre och 

kommer så småningom att brinna upp. Ovanför bädden råder väldigt lite turbulens vilket leder till 

dålig omblandning. I jämförelse med den primärluft som tillsätts så är det en mindre mängd 

sekundärluft som tillsätts vilket leder till att en viss förbränning kan ske ovan bädden. Det som är 

viktigt i en fluidiserande bädd är att bränslet tillförs med god spridning i hela bädden. Tillförs 

bränslet högt ovan bädden är risken stor att själva bädden fungerar som en rost och att flyktiga 

beståndsdelar avgår till utrymmet ovan bädden vilket leder till dålig förbränning av dessa 

beståndsdelar (4). Överbäddsinmatning av bränsle kan ske via störtrör eller spreader stoker. Där 

störtröret låter bränslet fritt falla ner i bädden medan en spreader stoker slungar ut bränslet över 

bädden.  Underinmatningen kan ske via skruvmatare eller pneumatisk inmatare. Där 

skruvmataren är en ren mekanisk inmatare och den pneumatiska inmataren styrs med 

tryckluftsteknik. Beroende på om inmatningen sker över bädden eller i bädden varierar den mängd 

sekundärluft som krävs. Om inmatningen sker över bädden krävs betydligt mer sekundärluft än hos 

en underinmatad panna (5). 
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När bränslepartiklarna brinner i bädden minskar partikelstorleken drastiskt. Detta leder till en viss 

avstötning av små partiklar från bädden, även kallat elnutriation. Partiklarna har relativt hög 

temperatur i bädden, cirka 100⁰C till 300⁰C högre temperatur än medeltemperaturen i pannan. När 

de små partiklarna lämnar bädden sjunker dess hastighet relativt hastigt vilket leder till att 

förbränningen avstannar. De oförbrända partiklarna som lämnar bädden följer med rökgasen och 

benämns flygaska. Att försöka förhindra bildandet av flygaska är inte att tänka på. Däremot kan 

mängden flygaska reduceras med väldimensionerade pannor och bra kontroll av gashastigheterna 

(4).  

Vid uppstart av en fluidiserande bädd måste bädden förvärmas till en temperatur av cirka 600 ⁰C 

innan bränslet kan tillsättas. Vid dessa temperaturer matas bränslet in och självantänder i bädden. 

Kvoten mellan fastbränslet och primärluften justeras sedan för att uppnå önskad 

förbränningstemperatur. Vid avstängning behöver bädden i vissa fall kylas via den befintliga 

lufttillförseln för att förhindra att partiklarna i bädden sintrar när temperaturen reduceras (4). 

2.2 Matarvatten 
I en konventionell panna cirkuleras matarvatten med hjälp av matarvattenpumpar. Matarvattnet 

pumpas via en matarvattentank till ekonomisern vidare till ångdomen där ingående 

matarvattentemperatur bör ligga cirka 25℃ under mättnadstemperaturen. Anledningen till varför 

marginal måste hållas är för att förhindra kokning i ekonomisern (8) (9). I ångdomen förångas 

matarvattnet till ånga som överhettas i överhettarna för att sedan gå ut till förbrukarna. Från 

förbrukarna tas ångan tillbaka som kondensat och strävan är att systemet ska vara cirkulerande utan 

förluster. Det vill säga att flödet av matarvatten ut från matartanken ska vara lika med returen av 

kondensat till matarvattentanken (med en liten förlust till följd av bottenblåsning). Kondensatet 

som kommer på retur från förbrukarna är av varierande temperatur och tryck vilket kan orsaka 

problem i matarvattentanken. Som följd av detta kan det i vissa fall krävas att kondensatet avspänns 

mot ett lågtrycksångnät, i vissa fall kallat flashing, vilket betyder att trycket hos kondensatet 

reduceras vilket ger ett högre flöde hos avspänningsångan på lågtrycksnätet (9). 

 

Kvalitén hos matarvattnet avgör till stor del pannans livslängd. Kravet på kvalitén ökar med ökat 

panntryck. Råvatten tas antingen från naturen (vattendrag, sjöar) eller från det kommunala vattnet 

och renas i anläggningens vattenrening. Beroende på anläggningens driftdata samt varifrån 

råvattnet tas kan reningsanläggningen konstrueras olika. I de fallen då råvatten tas från sjöar eller 

vattendrag kan halten humusämnen och andra organiska föreningar vara höga. För att reducera 

dessa halter av föroreningar används flockning. Detta är av största betydelse eftersom dessa 

föroreningar kan orsaka skumbildning i domen vilket i sin tur leder till förorenad ånga (10).  

 

En annan välkänd teknik som används för rening av både dricksvatten och avloppsvatten är 

sandfiltertekniken. Tekniken bygger på att vattnet filtreras genom sanden vartefter de partikulära 

föroreningarna fastnar i sandbädden. Den har visat sig vara både ekonomisk och effektiv vad gäller 

rening av partikulära föroreningar. Sandfiltret har måttlig till hög effektivitet vad gäller rening och 

kan anläggas på de flesta platser (11).  

 

För att undvika pannsten och andra avlagringar bör salter, kisel och andra hårdhetsbildare 

reduceras och/eller avlägsnas (10). Avsaltningen sker genom membranteknik vilket bygger på 

omvänd osmos. Vanligt är att membrantekniken kombineras med jonbytarteknik. Ofta sker en 

förbehandling av vattnet för att förhindra kalkutfällning på membranytor. Detta görs genom 

avhärdning i ett filter fyllt med katjonmassa som är regenererad med natriumjoner. Råvattnet 

innehåller både katjoner och anjoner. I filtret byts de positiva jonerna kalcium och magnesium ut 

med natriumjoner. Kalcium och magnesium är hårdhetsbildande till skillnad mot natriumjonerna 

som inte ger upphov till svårlösliga beläggningar. Denna katjonmassa måste med jämna mellanrum 

regenereras med nya natriumjoner eftersom jonbytesmassan endast kan ta upp en bestämd mängd 

hårdhet (12).   
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Förutom att rena bort hårdhetsbildare är det viktigt att gaser avskiljs från råvattnet. Gaserna 

passerar orört genom membrantekniken och måste renas på annan väg. Den mest frekvent 

förekommande gasen är koldioxid som löser sig i vatten och bildar bikarbonatjoner. Lösligheten är 

pH-beroende vilket betyder att när pH-värdet sänks minskar andelen bikarbonater medan andelen 

koldioxid ökar. Vid pH 4.3 föreligger alla bikarbonater som koldioxid medan vid pH 8.3 återfinns 

ingen koldioxid i vattnet. För att avskilja koldioxiden finns två välbeprövade metoder, antingen 

genom 𝐶𝑂2-stripper eller i ett kontaktmembran (11). 

 

Avskiljningen genom kontaktmembran används för att avskilja flera olika gaser ur vattnet. Detta 

sker genom diffusion eftersom koldioxid är en gas som kan diffundera genom membran. I 

membranet strömmar luft och koldioxiden diffunderar genom membranet och transporteras bort 

med luften. Tekniken bygger på skillnaden i koncentration mellan in- och utsida av membranet. 

Eftersom all koldioxid tvingas passera membranet är koncentrationen av koldioxid näst intill noll 

på utsidan av membranet. Tekniken används främst i processer som saknar tillgång på ånga och 

därmed även matarvattentank med avgasare på toppen (11).  

 

𝐶𝑂2 –stripper är ett annat sätt att avdriva koldioxid. Strippern består av en kolonn av fyllkroppar 

gjorda i plast. Detta för att få största möjliga kontaktyta mellan koldioxiden och gasen. Vattnet tillåts 

strila ner genom fyllnadsmaterialet i kolonnen medan luft eller ånga blåses i botten av avdrivaren 

vilket leder till att koldioxiden följer med ut (11). 

 

I pannor med panntryck högre än 40 Bar måste vattnet i ett sista steg poleras. Med detta menas att 

det kvarvarande saltet måste avlägsnas, om än denna halt är relativt låg. Detta kan antingen ske i ett 

jonbytarfilter eller i ett blandbäddfilter. Blandbäddsmassan innehåller både katjonmassa och 

anjonmassa där katjonerna byts ut mot vätejoner och anjonerna mot hydroxidjoner. Vätejonerna 

och hydroxidjonerna reagerar sedan med varandra och bildar vatten (11).  

2.3 Förvärmare 

Det finns idag flera olika förvärmare på marknaden. Skillnaden mellan dessa är främst vilket 

medium de arbetar med och vilket av dessa medium som utgör kall- respektive varm sida (7). 

Konstruktionen av förvärmarna beror även av vilken värmeeffekt som ska överföras. Vid högre 

effekter kan regenerativa förvärmare användas, det vill säga förvärmare där värmeväxlaren 

innehåller ett värmeöverförande medium. Värmeöverföringen kan även ske konvektivt genom den 

skiljevägg som avgränsar den kalla och den varma sidan i värmeväxlaren. Om samma medium 

används på varm respektive kall sida kan förvärmningen ske genom omblandning av de 

energibärande strömmarna. Ett bra exempel är en ång-kraftcykel där ånga avtappas från turbinen 

för att tillsättas i matarvattnet för att höja entalpin hos matarvattnet innan det återupphettas i 

pannan (7).  

Teorin bakom förvärmningen är relativt enkel. Strävan har hela tiden varit att höja verkningsgraden 

på hela kraftcykeln. Förvärmningen höjer inte bara verkningsgraden, utan den avluftar även 

matarvattnet vilket förhindrar korrosion i pannan. Det hjälper även till att styra volymflödet av 

ångans expansion i turbinen eftersom det i sista expansionen råder stor specifik volym vid låga 

tryck) (7).  

2.4 Rökgasrening 

En väsentlig del vid framställning av energi genom förbränning är de rökgaser som bildas och 

framförallt de oönskade ämnena som rökgaserna innehåller. Vid förbränning påstår Wester (4) att 

det åtminstone finns två sätt att minska utsläppen av oönskade ämnen,  

 Se till att rökgaserna inte bildas. 

 Avskilja de oönskade ämnena från rökgasen innan de släpps ut. 
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Detta kan tyckas förefalla logiskt men det är ack så viktigt att komma ihåg. En del i dessa utsläpp är 

stoft som är partiklar som antingen kommer från askan eller från oförbrända bränslepartiklar. Det 

som är farligt med stoftet är innehållet av metaller eller som det också kallas, spårämnen. 

Anledningen till att oförbrända bränslepartiklar följer med rökgaserna kan vara många, detta är 

dock något som inte denna rapport kommer vidröra. I rapporten accepteras att det finns orsaker 

som ger uppkomst av stoft och fokus läggs istället i detta avsnitt på rökgasreningen (4).  

De mekaniska reningsanläggningarna som idag används av industrin för att avskilja stoft är 

cykloner, skrubbers, elektrofilter och spärrfilter. Hur hög avskiljningsgrad de olika teknikerna har 

beror på partiklarnas storlek. Elektrofilter och spärrfilter har den bästa avskiljningsgraden på över 

99 % medan cykloner har bra avskiljningsgrad för stora partiklar och sämre för mindre partiklar 

vilket ger en total avskiljningsgrad på cirka 90 % för cykloner. Reningsanläggningar bestående av 

skrubbers ligger någonstans mellan filterteknik och mekanisk rening med cyklon, både vad gäller 

partikelstorlek och avskiljningsgrad (4).    

Cykloner är en typ av mekanisk avskiljare där tröghetskrafter svarar för avskiljningen. I cyklonen 

ska flödeshastigheterna vara höga vilket ger en bra avskiljningsgrad eftersom rökgaspartiklarna 

slungas ut i periferin och fångas i cyklonens stoftficka. Problemet med cykloner är att de inte klarar 

av en panna som går på dellast eftersom rökgashastigheten blir för låg. Detta går inte att 

kompenseras genom att dimensionera cykloner för ”för höga” hastigheter vid nominell last eftersom 

tryckfallen då skulle bli för höga och ett stort slitage skulle erhållas. Om en godtagbar avskiljning vill 

uppnås hos en panna vid dellast kan antingen regleringen ske genom att ett visst antal cykloner 

stängs av för att erhålla optimalt flöde till de resterande cyklonerna eller så kan reglering ske av 

cyklonernas inlopp. På nyare anläggningar är idag cyklonerna relativt ovanliga till följd av deras låga 

avskiljningsgrad (4).  

Spärrfilter är ett vävt eller nålfiltat material av textilfibrer som ofta kallas textilfilter eller slangfilter. 

Reningen av rökgaserna sker när rökgasen passerar genom filterduken och partiklar fastnar i filtret, 

antingen utifrån eller inifrån. Med ökad mängd renade rökgaser fastnar alltmer partiklar i filtren 

eftersom antalet öppna porer i filtret minskar och bildar en filterkaka. Desto mer partiklar som 

fastnar i filterduken desto bättre renar filtret rökgaserna.  Detta är dock en övervägning eftersom 

med ökad mängd partiklar så ökar även tryckfallet vilket gör att filtren till sist måste rengöras. Detta 

görs genom att luft eller rökgaser blåses baklänges med tryckpulser med jämna mellanrum (4). Det 

finns en rad olika material att välja mellan och valet beror av rökgasernas temperatur samt förbränd 

bränslesammansättning. Figur 1 illustrerar några välkända material och dess egenskaper. För att 

erhålla en förhållandevis god livslängd hos rökgasfiltren är det av största betydelse att välja rätt filter 

(13).  
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Figur 1. Drifttemperaturer hos rökgaserna för olika filtermaterial (14). 

  

Elektrofilter är en annan typ av filter där hög likspänning (30-50 kV) mellan en emissions- och 

utfällningselektrod kopplas.  Spänningen är så pass hög att gasen joniseras vilket leder till att vissa 

partiklar erhåller en negativ laddning vilket får till följd att dessa partiklar dras mot 

utfällningselektroden. Avskiljningsgraden i filtret beror på temperatur, fukthalt och 𝑆𝑂3-halt som 

alla ökar ledningsförmågan hos rökgasen och därmed även avskiljningsgraden. I vissa fall tillsätts 

𝑆𝑂3 eller 𝑁𝐻3 till rökgasen för att öka avskiljningsgraden (4).   

Skrubber är antingen en våt eller torr rökgasrening där en absorbent sprayas över rökgaserna och 

på så sätt binder ej önskvärda partiklar till absorbenten. I den våta skrubbern sprayas absorbenten 

i vått tillstånd över rökgasen och där måste de tyngre vattendropparna avskiljas innan rökgasen får 

passera ut eftersom dessa vattendroppar innehåller föroreningar som i atmosfären klassas som 

luftföroreningar.  Den torra skrubbern fungerar på i princip samma sätt, skillnaden är att 

absorbenten i torrt tillstånd sprayas över rökgaserna och på så sätt binder ej önskvärda partiklar. 

Kvar efter den torra skrubbern blir ett askliknande pulver som innehåller föroreningar och 

absorbenten (4).    

2.5 Samförbränning 

Sedan 2002 är det förbjudet att deponera organiskt avfall och 2005 utökades detta till att innefatta 

allt organiskt avfall. Deponeringsförbuden hittas i 9-10 §§ Förordningen om deponering av avfall 

(2001:512). I vissa fall finns undantag och dessa har Naturvårdsverket förtydligat i NFS 2004:4. I 

och med förbudet att deponera organiskt avfall ökade intresset för samförbränning. Till stor del 

räknas det organiska avfallet till problembränslen varför samförbränning är intressant. Genom 

samförbränning kan problembränslen spädas ut i befintlig bränslemix ner till halter där de orsakar 

minimala problem (12). Utöver detta finns vissa krav som ska uppfyllas vid förbränning av avfall och 

dessa går att hitta i Förordning om förbränning av avfall (2013:253). I denna förordning 

(2013:253) delas förbränningsanläggningarna in i avfallsförbränningsanläggning och 
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samförbränningsanläggning. Där avfallsförbränningsanläggning är en förbränningsanläggning med 

huvudsyfte att förbränna avfall och inte producera energi. Kan vara både hushållsavfall och farligt 

avfall. Samförbränningsanläggning avser en anläggning med huvudsyfte att producera energi eller 

material men där avfall används som normalt bränsle eller tillskottsbränsle eller värmebehandlas i 

syfte att kunna bortskaffas. Samförbränning kan delas in i direkt, indirekt och parallell 

samförbränning (14).  

Vid direkt samförbränning blandas primär- och sekundärbränslet vid förbränning. Bränslet kan 

vara blandat redan innan det matas in i pannan eller så matas det separat och blandas i eldstaden. 

Detta leder till att såväl rökgaser som askan blandas. Kriterierna för att klara direkt samförbränning 

är att pannan måste klara av att eldas med varierande bränslebetingelser (12).  

Vid indirekt samförbränning sker det sekundära bränslets termiska omvandling separat från 

eldstaden i en förgasningsprocess. Den pyrolysgas som bildas vid förgasningen förbränns sedan i 

eldstaden tillsammans med primärbränslet. Vid indirekt samförbränning undviker man att askorna 

blandas och innan förbränning finns det även möjlighet att rena pyrolysgasen från oönskade 

beståndsdelar (12). 

Vid parallell samförbränning sker förbränningen av primär-och sekundärbränslet helt separat 

medan ångsystemet är gemensamt för bränslena. Ofta utgörs baslasten av ett problematiskt 

primärbränsle med korrosiva egenskaper. Detta gör att ångan inte kan överhettas av primärbränslet 

eftersom temperaturen måste hållas nere. Ångan överhettas istället i en separat panna som eldas 

med ett oproblematiskt bränsle. I vissa fall sker även efteröverhettningen av en gasturbincykel (12).  

2.6 Optimering av kraftvärmeverk 

För att bestämma den termiska verkningsgraden för kraftvärmeverk kan Carnot-processens 

verkningsgrad användas, 

 𝜂𝑐 = 1 −
𝑇1
𝑇𝑚
. (1) 

 

I Ekv.1 är 𝑇𝑚 den ur verkningsgrad sett effektiva medeltemperaturen vid värmeöverföring (15).  

Idag talas det mycket om hur kraftvärmeverk kan optimeras för att den termiska verkningsgraden 

ska öka. Det finns en rad väl beprövade åtgärder för att uppnå detta och dessa presenteras nedan. 

- Sträva efter ett högt panntryck 

- Överhetta ångan 

- Sträva efter ett lågt tryck i kondensorn 

- Mellanöverhettning av ångan 

- Förvärma matarvattnet 

Dessa åtgärder kommer vidare att presenteras nedan för att läsaren ska få en djupare förståelse i 

ångcykelns komplexitet. Läsaren ska dock ha i åtanke att många av dessa åtgärder som presenteras 

nedan redan är implementerad i de befintliga anläggningar som idag finns. 

2.6.1 Höja panntrycket 

Genom att höja panntrycket höjs arbetstemperaturen. Detta ger i sin tur en högre kokpunkt vilket 

leder till en förhöjd medeltemperatur 𝑇𝑚 vid vilken värmeöverföringen till ångan sker. Detta ger i 
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slutändan en högre termisk verkningsgrad. Detta illustreras i Figur 2 där arean under kurvan mellan 

punkt 3 och punkt 3′ representerar ökningen av avgiven nettoeffekt (15).  

 

Figur 2. T-s diagrammet visar vad som händer vid en höjning av panntrycket. Den ökade avgivna 
nettoeffekten representeras av arean under kurvan från punkt 3´ till 3 (15).  

En negativ effekt av att höja panntrycket är att eftersom temperaturen vid inloppet till turbinen är 

konstant ger detta ett förhöjt fuktinnehåll vid turbinutloppet. Detta kan undvikas genom att 

använda ångan i en tvåstegs-turbin med mellanvärmning mellan turbinstegen vilket tas upp senare 

(15).   

2.6.2 Överhetta ångan 

Genom att överhetta ångan höjs medeltemperaturen 𝑇𝑚 vid vilken värme överförs till ångan utan att 

öka panntrycket. När ångan överhettas ökar både det ingående arbetet samt värmeöverföringen till 

ångan. Trots detta resulterar överhettningen av ånga i en ökad termisk verkningsgrad enligt Ekv.1 

till följd av att medeltemperaturen 𝑇𝑚 ökar. I Figur 3 representerar arean under kurvan från punkt 

3 till 3’ den ökade nettoeffekten som erhålls genom att överhetta ångan (7).  
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Figur 3. T-s diagrammet visar vad som händer när ångan överhettas. Den ökade avgivna nettoeffekten 
representeras av arean under kurvan mellan punkt 3 och 3´ (7).  

En annan positiv egenskap med att överhetta ånga är att fuktinnehållet vid turbinens utlopp minskar 

vilket är positivt för livslängden hos turbinen eftersom fukt åstadkommer materiella skador. I 

praktiken begränsar temperaturen graden av överhettning. Med ökad överhettartemperatur krävs 

mer av överhettarmaterialet. Ferritiska stål begränsar överhettartemperaturen vid koleldning till 

565℃ medan vid oljeeldning temperaturen begränsas till 545℃. För austenitiska stål kan 

överhettartemperaturer på 650℃ tillåtas, men i praktiken är det sällan temperaturen tillåts överstiga 

565℃ (15). 

2.6.3 Reducera kondensortrycket 

I kondensorn råder vid mättnadstemperaturen motsvarande trycket en mix av ånga och vätska.  

Genom att sänka trycket i kondensorn från punkt 4 till punkt 4′ i Figur 4 kan mättnadstemperaturen 

reduceras och därmed ångans lägsta temperatur (15).  

 

Figur 4. T-s diagrammet visar vad som händer när kondensortrycket reduceras Trycksänkningen 
representeras av temperaturändringen som sker mellan punkt 4 och 4´ (15).  
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Värme avges i kondensorn ner till ångans lägsta temperatur vilket leder till att en större mängd 

värme kan avges i kondensorn vid reducerat tryck. Detta leder till att den termiska verkningsgraden 

ökar. Trycket i kondensorn ligger ofta under atmosfärstrycket vilket inte är något problem eftersom 

kraftcykeln är sluten. Det finns dock en undre gräns för hur stor trycksänkning som är möjlig. 

Trycket kan inte sänkas lägre än mättnadstrycket motsvarande lägsta temperatur för den kalla 

fluiden i kondensorn. Dock är det inte utan problem att sänka trycket i kondensorn. Ett problem 

som kan uppstå är att risken för luftläckage in i kondensorn ökar till följd av att trycket i kondensorn 

är lägre än atmosfärstrycket. Största risken med sänkt tryck är dock det ökade fuktinnehållet i sista 

expansionssteget hos turbinen. Som nämnts tidigare är ökat fuktinnehåll negativt för turbinen (15). 

2.6.4 Mellanöverhettning av ångan 

En möjlighet att öka förångningstrycket utan att öka fukthalten i sista turbinexpansionen är genom 

mellanöverhettning av ångan. Arbetsgången för ångan blir att den i en första högtrycksturbin får 

expandera till ett förbestämt tryck varvid den leds tillbaka till mellanöverhettaren som i regel 

överhettar ångan till samma temperatur som vid den första överhettningen. Ångan leds därefter till 

en lågtrycksturbin där ångan tillåts expandera till mättnadstrycket i kondensorn. Detta illustreras i 

Figur 5 där den förhöjda medeltemperaturen vid vilket nettoarbete avges illustreras som 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  (7).  

 

Figur 5. T-s diagrammet visar vad som händer vid mellanöverhettning av ångan. Mellanöverhettningen 
höjer medeltemperaturen vid vilket nettoarbetet avges (7).  

För att göra detta möjligt betyder det att en panna med mellanöverhettning kommer innehålla två 

skilda överhettarpaket som arbetar vid olika överhettartryck. Allmänt talar man om högtrycks- och 

lågtrycksöverhettare (7). Användningen av fler än två mellanöverhettarsteg är inte lönsamt. Den 

teoretiska förbättringen av verkningsgraden för den andra mellanöverhettningen är cirka hälften av 

förbättringen från den första mellanöverhettningen. Om inte inloppstrycket hos den första turbinen 

är tillräckligt högt kommer den andra mellanöverhettningen medföra överhettad ånga vid 

turbinutloppet. Detta är inte önskvärt eftersom det ökar medeltemperaturen för värmeavgivningen 

i kondensorn och därmed minskar verkningsgraden enligt Ekv.1. Därmed brukar det talas om att 

dubbla mellanöverhettarsteg endast används på ångpannor med 𝑃 > 220 𝐵𝑎𝑟. Det optimala 

mellanöverhettartrycket är cirka en fjärdedel av pannans maximala tryck. Detta skulle innebära för 

en panna med panntrycket 120 Bar att första mellanöverhettningen skulle ligga kring 30 Bar. Värt 

att ha i åtanke är att anledningen till att mellanöverhettning används är för att reducera fukthalten 

i sista expansionssteget hos turbinen. Skulle det bara finnas material som tål märkvärdigt höga 

temperaturer skulle aldrig behovet av att använda mellanöverhettning existera (7).   
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2.6.5 Förvärmning av matarvattnet 

En ytterligare möjlighet att öka medeltemperaturen 𝑇𝑚 vid arbetsmediets värmeupptagning är 

genom förvärmning av matarvattnet. Detta åstadkoms genom att värma matarvattnet innan det 

leds in i pannan. En möjlig väg att förvärma matarvattnet är genom att tappa av ånga från 

turbinen vid ett förbestämt tryck och leda ångan till en sluten värmeväxlare där ångan värmeväxlas 

mot matarvattnet. Detta illustreras i Figur 6 där ångan har expanderat i turbinen till trycket 𝑝5 vid 

vilken ångan tappas av (7).  

 

Figur 6. T-s diagrammet visar vad som händer när matarvattnet förvärms. Förvärmningen av 
matarvattnet representeras av förloppet 5-7 och resulterar i en förhöjd matarvattentemperatur vilket ses 
som temperaturdifferensen mellan 1 och 2 (7).  

Den värmemängd som avgivits under förloppet 5-7 värmeväxlas i en matarvattenförvärmare och 

bidrar till uppvärmningen under förloppet 2-6. På så sätt höjs den ingående 

matarvattentemperaturen. Den ånga som avtappas från turbinen är endast en liten del av det totala 

ångflödet genom turbinen och denna åtgärd skulle öka ångflödet till turbinen betydligt mer än vad 

som förloras på avtappningen av ånga från turbinen. Detta leder alltså till att den specifika 

värmeförbrukningen hos pannan minskar. Värmeförbrukningen förbättras med antalet 

förvärmarsteg eftersom temperaturdifferensen mellan medierna i förvärmarna minskar. Det som 

begränsar hur många förvärmarsteg som är möjligt är anläggningens storlek samt driftbetingelser 

(7). 

2.7 Standarder 

PED är en standard som gäller för nytillverkning av de flesta trycksatta kärl och rör och står för 

Pressure Equipment Directive. Denna standard heter på svenska EU:s direktiv för tryckbärande 

anordningar och har sedan 2002 varit obligatorisk att uppfylla. Vid tillämpande av föreskrifter är 

det viktigt att hålla koll på om den föreskrift man tillämpar är en föreskrift baserad på ett europeiskt 

direktiv eller på en nationell föreskrift. Det som i grund och botten styr de föreskrifter som ska följas 

vid projektering är (16)  

o LBE, Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

o AML, Arbetsmiljölagen 

o EU-direktiv. 

Utifrån dessa tre är sedan två förordningar utformade (16) 
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o Förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

o AMF, Arbetsmiljöförordningen. 

 

Föreskrifterna som bygger på de två förordningarna ovan finns att hitta i AFS, Arbetsmiljöverkets 

författningssamling som består av ett åttiotal föreskrifter. I det här projektet är det främst tre 

stycken förordningar som är aktuella (16) 

o AFS 2016:2 – Föreskrifter gällande enkla tryckkärl. 

o AFS 2016:1 – Föreskrifter gällande konstruktion, tillverkning och bedömning av 

överensstämmelse för tryckbärande förordningar och aggregat vars högsta tryck är högre 

än 0.5 bar. 

o AFS 2017:3 – Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar 

och säkerhetsutrustning. 

 

Det finns flera sätt att uppfylla de standarder som finns i PED. En väg att gå är att använda en 

harmoniserande standard där de tekniska reglerna är beskrivna för tillverkning av en viss produkt. 

Detta är den enklaste vägen för att uppfylla PED. Ett annat sätt är att gå sin egen väg vid 

tillverkningsprocessen och sedan bevisa att PED är uppfyllt. Detta är ett sätt som också fungerar, 

men det kan vara ganska mödosamt. Man behöver nödvändigtvis inte följa PED utan det går även 

att följa andra standarder, exempelvis ASME - The American Society of Mechanical Engineers. 

Denna standard harmoniserar inte med PED, men genom vissa tillägg kan den harmonisera med 

PED. Det är inte förbjudet att använda ett annat regelverk än PED, så länge man uppfyller direktivets 

krav och visar vilket tillvägagångsätt som istället har används. PED är uppbyggt på följande sätt. De 

första sidorna är inledande, här återfinns undantag, definitioner m.m. Efter det kommer fyra bilagor 

i PED (16) 

o Bilaga 1 – Här återfinns de väsentliga säkerhetskraven. 

o Bilaga 2 – Finns ett diagram för klassning i kategorier. 

o Bilaga 3 – Återfinns vad som ska göras i respektive modul. 

o Bilaga 4 – Beskrivs vad som ska stå i försäkran om överenskommelse. 

 

SSG – Standard Solution group är ett företag som samordnar industriell kompetens och skapar 

standardiserade tjänster. Smurfit Kappa Piteå är en av många kunder som använder sig av SSG:s 

tjänster. Denna standard är en tolkning av PED som ska göra det ännu enklare för industrin att 

tillämpa de standarder som företaget har till skyldighet att följa. Delar av SSG harmoniserar med 

PED (17). 
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2.8 Värmetransport 

I följande tabell presenteras en teckenförklaring till avsnitt 2.9. Teorin gällande värmetransport är 

hämtad från Thermodynamics – An engineering approach (7) och EnBe- Energiberäkningar 

(18). 

Tabell 1. Teckenförklaring gällande avsnitt 2.8. 

�̇�𝑭 Värmeutbytet för värmeväxlare (W) 

�̇� Massflöde (kg/s) 

∆𝒉 Entalpiändring (kJ/kg) 

�̇�𝑹𝑮 Rökgasförlust (W) 

�̇�𝑻𝑺 Massflöde bränsle torrt (kg/s) 

𝒈𝑻𝑺 Total rökgasmängd på torr substans (mol/kg bränsle) 

𝒄𝒑,𝒓𝒈 Specifik värmekapacitet (J/mol K) 

∆𝑻 Temperaturdifferens (℃)  

�̇�𝑽𝑽𝑿 Värmeöverföring hos en värmeväxlare (W) 

𝑼 Materialspecifikt värmeövergångstal 

𝑨 Area (m2) 

∆𝑻𝒍𝒎 Differens hos den logaritmiska medeltemperaturen 

𝜺 Enhetslöst tal som beskriver värmeväxlarens kapacitet 

�̇� Värmeöverföring (W) 

�̇�𝒎𝒂𝒙 Maximal värmeöverföring (W) 

𝑪𝒌 Värmekapacitetshastighet för kallt medie (kJ/s) 

𝑪𝑽 Värmekapacitetshastighet för varmt medie (kJ/s) 

𝑻𝒌 Temperatur kall fluid (℃) 

𝑻𝒗 Temperatur varm fluid (℃) 

𝒄𝒑𝒄 Värmekapacitet kall fluid (kJ/kg) 

𝒄𝒑𝒉 Värmekapacitet varm fluid (kJ/kg) 

�̇�𝒄 Massflöde kall fluid (kg/s) 

�̇�𝒗 Massflöde varm fluid (kg/s) 

För värmeväxlare gäller ett värmeutbyte som för fluider sker enligt 
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 �̇�𝐹 = �̇�∆ℎ (2) 

När värmeväxling sker hos rökgaser används följande ekvation, 

 Q̇𝑅𝐺 = �̇�𝑡𝑠𝑔𝑡𝑠𝑐𝑝𝑔∆𝑇 (3) 

Data för rökgaserna hämtas ur bränslemall (17) där hänsyn tas till bränslets sammansättning samt 

övriga förbränningstekniska parametrar. 

Utöver dessa ekvationer begränsar materialet hos de värmeöverförande ytorna samt arean hos de 

värmeöverförande ytorna värmeväxlingen enligt  

 Q̇𝑉𝑉𝑋 = 𝑈𝐴∆𝑇𝑙𝑚 (4) 

En vanligt använd metod vid analyser av värmeöverföringen hos värmeväxlare är ”The Log Mean 

Temperature Difference” (Ekv.4) som lämpar sig bra när ingående och utgående temperaturer är 

kända. När ingående och utgående temperaturer är okända blir LMTD-metoden betydligt mer 

avancerad att använda eftersom dessa temperaturer då måste fastställas genom iterering. Detta 

insåg Kays och London och bestämde sig för att arbeta fram en metod där iterering inte var 

nödvändigt. Deras jobb resulterade år 1955 i en metod som kom att kallas NTU – metoden 

”Number of heat Transfer Units” som idag är en mycket användbar förenklad metod (18). Denna 

metod baseras på ett enhetslöst tal 𝜖 som baserar sig på värmeväxlarenskapacitet enligt 

 𝜀 =
�̇�

�̇�𝑚𝑎𝑥
. (5) 

Där 

 �̇� = 𝐶𝑘(𝑇𝑘,𝑢𝑡 − 𝑇𝑘,𝑖𝑛) = 𝐶𝑣(𝑇𝑣,𝑖𝑛 − 𝑇𝑣,𝑢𝑡) (6) 

och 

 𝐶𝑘 = �̇�𝑐𝑐𝑝𝑐 (7) 

 

 𝐶𝑣 = �̇�𝑣𝑐𝑝ℎ. (8) 

För att fastställa största möjliga värmeöverföring hos en värmeväxlare konstateras att det är den 

största differensen mellan in- och utgående temperatur enligt 

 ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑣,𝑖𝑛 − 𝑇𝑘,𝑖𝑛 . (9) 

Därmed kan ett uttryck för maximala värmeöverföringen definieras enligt 

 �̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇𝑣,𝑖𝑛 − 𝑇𝑘,𝑖𝑛) (10) 
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där 𝐶𝑚𝑖𝑛 är den mindre av 𝐶𝑐 och 𝐶𝑣.  

Om man antar att värmeövergångstalen samt massflödena är konstanta mellan de två olika fallen 

som uppstår till följd av processförändringen blir det enhetslösa talet 𝜖 som baserar sig på 

värmeväxlarens kapacitet konstant. Detta medför att värmeöverföringen kan definieras enligt 

följande (18), 

 
𝜀 =

�̇�

�̇�𝑚𝑎𝑥
=

𝐶𝑘(𝑇𝑘,𝑢𝑡 − 𝑇𝑘,𝑖𝑛)

𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇𝑣,𝑖𝑛 − 𝑇𝑘,𝑖𝑛)
=

𝐶𝑣(𝑇𝑣,𝑖𝑛 − 𝑇𝑣,𝑢𝑡)

𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇𝑣,𝑖𝑛 − 𝑇𝑘,𝑖𝑛)
. 

(11) 

2.9 Material 

I branschen används tryckkärlsstål för rör som antingen kan vara i rostfritt stål eller kolstål. De 

rostfria stålen är austenitiska vilket utgör den största materialgruppen inom de rostfria stålen. Det 

som kännetecknar de austenitiska stålen är att de har en austenitisk 𝛾-struktur vilket medför att de 

inte kan härdas och att de är omagnetiska. De austenitiska stålen består av höga halter krom och 

nickel. Molybden utgör ofta också en liten del av de austenitiska stålen. Kolhalten är låg i stålet. De 

austenitiska stålen har stort användningsområde, är formbara och den låga kolhalten medför att 

de är lättsvetsade. För att göra stålen ännu motståndskraftigare mot korrosion tillsätts molybden 

och benämningen av stålet blir då austenitiskt. En annan variant av rostfritt stål som kan 

förekomma är duplex. Det är ett mellanting mellan austenistiskt stål och det ferritiska stålet. Detta 

gör att duplex har hög korrosionsbeständighet mot framförallt spänningskorrosion, men även 

punktfrätning och spaltkorrosion (21). 

Kolstål är precis vad det låter, ett stål med hög kolhalt. Den huvudsakliga beståndsdelen förutom 

kol är järn. Det finns två typer av kolstål, legerade och olegerade stål. Genom att legera kolstålen 

ökar man stålets hållfasthet vilket är positivt i många applikationer (21).       
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2.10 Hållfasthetsanalys EN13480 

I följande tabell presenteras en teckenförklaring för detta avsnitt. Beräkningsmetoder följer 

EN13480 (22).  

Tabell 2. Teckenförklaring gällande avsnitt 2.10. 

𝑬𝒕  Elasticitetsmodulus hos materialet vid designtemperaturen, t (MPa) 

𝑹𝒆𝑯 Minsta övre sträckgräns vid beräkningstemperatur högre än rumstemperatur (MPa) 

𝑹𝒎 𝒕 Brottgräns (MPa) 

𝑹𝒎 Medelradie hos cylindrisk sektion (mm) 

𝑹𝒑𝟎.𝟐 𝒕 0.2 % av rörets påvisade maximala hållfasthet (MPa) 

𝑹𝒑𝟏.𝟎 𝒕 1.0 % av rörets påvisade hållfasthet (MPa) 

𝒆𝒂 Godstjocklek för analys av hållfasthet (mm) 

𝒆𝒐𝒓𝒅 Föreskriven minsta godstjocklek (mm) 

𝒆 Minsta godstjocklek för att klara hållfastheten, utan tolerans (mm) 

𝒏𝒄𝒚𝒍
𝟐  Är en konstant ≥ 2 för att minimera 𝑝𝑚 

𝒑𝒄 Beräknat tryck (MPa) 

𝒑𝒎 Elastiskt teoretiskt instabilitetstryck (MPa) 

𝒑𝒓 Beräknade lägre kollapstryck (MPa) 

𝒑𝒚 Trycket då medelbelastningen i en omkrets av röret når materialets sträckgräns (MPa)  

𝑳 Längd utan rörstöd 

𝑺 Medelpåfrestning (MPa) 

𝒁 Modulus hos en sektion av röret mm3 

𝒇 Designad påfrestning 

𝒌 Säkerhetsfaktor 

𝒗 Hastighet hos fluiden (m/s) 

𝒄𝟎 Tillägg till godstjocklek för korrosion och erosion 

𝒄𝟏 Tillägg till godstjocklek för minustoleransen från materialstandard. 

𝒄𝟐 Tillägg till godstjocklek för godsförtunning vid tillverkning 

𝜺 Tillägget till godstjocklek 

𝑫𝒐 Yttre diameter (mm) 

𝑫𝒊 Inre diameter (mm) 

 



 

19 
 

Minsta nödvändiga godstjocklek hos raka rör utan toleranser och ersättningsmaterial beräknas 

enligt 

- för 𝐷𝑜 𝐷𝑖  ≤ 1,7⁄  

 𝑒 =
𝑝𝑐  𝐷𝑜

2𝑓𝑍 + 𝑝𝑐
 

(12) 

 

Eller 

 𝑒 =
𝑝𝑐  𝐷𝑜

2𝑓𝑍 − 𝑝𝑐
 

(13) 

 

- för 𝐷𝑜 𝐷𝑖  > 1.7⁄  

 

𝑒 =
𝐷𝑖
2
(1 − √

𝑓𝑍 − 𝑝𝑐
𝑓𝑧 + 𝑝𝑐

) 

(14) 

eller  

 

𝑒 =
𝐷𝑖
2
(√

𝑓𝑍 + 𝑝𝑐
𝑓𝑧 − 𝑝𝑐

− 1). 
(15) 

Minsta godstjockleken ska dock i verkligheten bestämmas med hänsyn till rörets 

tillverkningsprocess. Korrosionen kan vara både invändig och utvändig och i begreppet korrosion 

räknas även erosion. Korrosionstillägget 𝐶0 bestäms av tillverkaren med hänsyn till omgivningens 

natur, temperatur, flödeshastighet m.m. I följande Figur 7 illustrerar vilka parametrar som bidrar 

till rörets totala godstjocklek. 
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Figur 1. Godstjockleken för ett rör med säkerhetstillägg (22). 

Godstjockleken vid analys ska vara minsta nödvändiga efter korrosion och ges av 

 𝑒𝑎 = 𝑒 + 𝜀, (16) 

eller som 

 𝑒𝑎 = 𝑒𝑜𝑟𝑑 − 𝑐0 − 𝑐1 − 𝑐2. (17) 

Den föreskrivna minsta godstjockleken hos röret ska uppfylla 

 𝑒𝑜𝑟𝑑 ≥ 𝑒 + 𝑐0 + 𝑐1 + 𝑐2. (18) 

 

Utnyttjandegraden hos röret beräknas enligt 

 𝑒𝑜𝑟𝑑 𝑒𝑎⁄  (19) 

 

och ska ligga kring 75 % av rörets kapacitet. 
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2.10.1 Kolstål 

Tillåten spänning ska uppfylla  

 
𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑅𝑒𝐻
1.5

 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 
𝑅𝑝0.2 𝑡

1.5
;
𝑅𝑚
2.4
} 

(20) 

där konstruktören ska försäkra att den nominella spänningen 𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡 inte överstiger 95 % av 𝑅𝑒𝐻 vid 

specificerade test-temperaturer där testet uppfyller EN13480-5. 

2.10.2 Austenitiskt stål 

Vid konstruktion av austenitiskt stål ska spänningen konstrueras enligt följande för 𝐴 ≥ 35 %; 

 
𝑓 =  

𝑅𝑝1.0 𝑡

1.5
 

(21) 

eller om 𝑅𝑚 𝑡 är tillgängligt 

 
𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑅𝑚 𝑡
3
 ;  
𝑅𝑝 1.0 𝑡

1.2
}. 

(22) 

För 35 % > 𝐴 ≥ 30 % gäller 

 
𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑅𝑝 1.0 𝑡

1.5
 ;  
𝑅𝑚
2.4
}. 

(23) 

Vidare gäller när 𝐴 < 30 % 

 
𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑅𝑒𝐻
1.5

 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 
𝑅𝑝0.2 𝑡

1.5
;
𝑅𝑚
2.4
}. 

(24) 

För 𝐴 ≥ 25 % ska konstruktören försäkra om att påfrestningarna hos röret inte överstiger den 

största av följande två variabler vid test enligt EN13480-5; 

- 95 % 𝑅𝑝 1.0 vid testtemperatur 

- 45 % 𝑅𝑚 vid testtemperatur.  

2.10.3 Tidsberoende nominell påfrestning 

Hos längdsvetsade rör ska hållfastheten i krypområdet reduceras med 20 % för standardmaterial 

där hållfastheten i krypområdet inte är specificerad. Denna reducering av hållfastheten får endast 

antas vid dimensionering. Vid statisk påfrestning ska rören dimensioneras för en påfrestning i 

krypområdet enligt 

 𝑓𝑐𝑟 =
𝑆𝑅𝑇𝑡
𝑆𝑓𝑐𝑟

 
(26) 

Där 𝑆𝑓𝑐𝑟 är en tidsberoende säkerhetsfaktor överstämmande med Tabell 3.  
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Tabell 3. Gällande säkerhetsfaktor för olika livslängder (22). 

Tid 
𝒕𝒊𝒎𝒎𝒂𝒓 

 

Säkerhetsfaktor 
𝑺𝒇𝒄𝒓 

𝟐𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 1.25 

𝟏𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 1.35 

𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 1.5 

Om livslängden inte är specificerad ska krypområdets brottgräns vid tiden 200 000 timmar 

användas. Vid de fall då värdet för 200 000 timmar inte är specificerade ska krypområdets 

brottgräns vid 150 000 timmar eller 100 000 timmar användas.  

Konstruktören ska försäkra om att påfrestningarna hos röret inte överstiger 95 % av 𝑅𝑒𝐻, 𝑅𝑝1,0 eller 

𝑅𝑝0,2 vid test enligt EN13480-5 vid testtemperaturen.  

2.10.4 Provtryck 

Godstjockleken hos det oförstärkta röret med längden 𝐿 ska förhålla sig inte mindre än 

 𝑝𝑦 = 
𝑆 𝑒𝑎
𝑅𝑚

 
(27) 

där 𝑒𝑎 bestäms uppskattningsvis. Vidare bestäms 𝑝𝑚 utifrån samma värde för 𝑒𝑎 som vid 
bestämning av 𝑝𝑦 enligt, 

 𝑝𝑚 =
𝐸𝑡 𝑒𝑎  𝜀

𝑅𝑚
 

(28) 

där 𝜀 beräknas enligt, 
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. 

(29) 

 

𝑛𝑐𝑦𝑙 är ett heltal ≥ 2 för att minimera värdet av 𝑝𝑚 och 

 𝑍 =
𝜋 𝑅𝑚
𝐿
. (30) 

Vidare beräknas 

 𝑝𝑚 𝑝𝑦⁄ , (31) 
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med detta bestäms  

 𝑝𝑟 𝑝𝑦⁄  (32) 

utifrån Tabell 4. Från detta kan 𝑝𝑟 bestämmas. Följande ska uppfyllas, 

 𝑝𝑟 ≥ 𝑘 𝑝 (33) 

  

Tabell 4. För bestämmande av tryckdifferenser (22). 

𝒑𝒎/𝒑𝒚 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 

𝒑𝒓/𝒑𝒚 0,1245 0,2505 0,375 0,4995 0,6045 0,6795 0,72 

𝒑𝒎/𝒑𝒚 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5 

𝒑𝒓/𝒑𝒚 0,7545 0,78 0,8025 0,822 0,8355 0,849 0,861 

𝒑𝒎/𝒑𝒚 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0 5,25 

𝒑𝒓/𝒑𝒚 0,87 0,879 0,8865 0,8955 0,9045 0,9135 0,9165 

𝒑𝒎/𝒑𝒚 5,5 5,75 6,0 6,25 6,5 6,75 ≥7,0 

𝒑𝒓/𝒑𝒚 0,9225 0,9285 0,9345 0,9405 0,9465 0,9525 0,9585 

där 𝑘 = 1.5. Detta gäller dock inte vid särskilda överenskommelser där annat värde på 𝑝𝑟 är 

nödvändigt, eller för visst gjutgods av stål där 𝑘 = 1,5 𝑥 1,25. 

Om 𝑝𝑟 är mindre än 𝑘 𝑥 𝑝 ska det antagna värdet för godstjockleken 𝑒𝑎 ökas i den grad att villkoret 

uppfylls.  
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3. Nulägesanalys Smurfit Kappa Piteå 

Förutom att försörja den egna fabriken med energi levererar Smurfit Kappa en stor del av den värme 

som cirkuleras i PiteEnergis fjärrvärmenät. Till största del är det sekundärvärme från processen som 

används för att försörja Piteås fjärrvärmenät. Leveransen av värme bestäms av PiteEnergi genom 

ett ledvärde som skickas till Smurfit Kappa och klarar inte fabriken av att försörja fjärrvärmenätet 

med sekundärvärme används primärvärmen för att hålla ledvärdet. Primärvärme är den ånga som 

värmeväxlas mot fjärrvärmenätet utan att ha använts i något processteg medan sekundärvärmen är 

den ånga som är spillvärme från något processteg inom fabriken (3).  

Dagens biopanna togs i bruk 2007 och är en stationär fluidiserande bädd som förbränner fast 

biomassa via direkt samförbränning och används för att uppfylla ett varierande kondenseringsbehov 

på pappersbruket. En schematisk bild över biopannans primära ingående delar ses i Figur 8. 

 

Fabrikens vattenförsörjning sker genom att råvatten tas in via ett färskvattenintag från Piteälven 

som är ett vattenflöde med ursprung i Arjeplogsfjällen. Fabriken ligger 10 kilometer uppströms sett 

från älvmynningen ut i Bottenviken vilket innebär att det i de flesta fall är sötvatten som tas in vid 

färskvattenintaget. Vid högtryck ute till havs kombinerat med lågt flöde i älven finns dock risken att 

bräckt vatten kan trycka upp till färskvattenintaget. Detta får naturligtvis konsekvenser vid 

reningsanläggningen. Råvattnet från älven kommer in via råvattenstationen där det i ett första steg 

blandas med ljumvatten från indunstningen för att uppnå en temperatur på cirka 27℃. Till det 

blandade vattnet tillsätts pH-reglerande kemikalier samt ekoflock. Vidare går vattnet till en 

koagulationsbassäng med tre stycken långsamgående paddelomrörare som möjliggör bra 

omblandning av kemikalierna. Efter koagulationsbassängen går vattnet vidare till botten av 

flotationsbassängen där mättat vatten tillsätts vilket gör att humus och andra föroreningar flyter 

upp till ytan där de sedan avlägsnas. Vattnet går sen vidare till tre stycken tvådelade sandfilter där 

Figur 2. Schematisk bild över biopannans delar och dess flöden. 
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vattnet filtreras genom sanden för vidare färd mot renvattentanken. Efter sandfiltret går vattnet till 

totalavsaltningen som sker i tre olika filter, katjon, svag anjon och stark anjon. Två sådana linjer 

finns och används en åt gången samtidigt som den andra linjen regenereras. Efter totalavsaltningen 

går vattnet till blandbäddsfiltret där polering av vattnet sker. Efter poleringen går vattnet vidare till 

biopannans och sodapannans matarvattentankar tillsammans med inkommande kondensat från 

fabrikens processer. Om saltsprång hos vattnet skulle upptäckas eller om nivån i renvattentanken 

blir för låg går automatiskt stadsvattnet in (3). 

I matarvattentanken sker varmhållning av matarvattnet vid temperaturen 130℃ och trycket 6 Bar 

med hjälp av 3 Bar lågtrycksånga. Matarvattnet pumpas från matarvattentanken via 

matarvattenpumparna till en högtrycksförvärmare där matarvattnet värms av 11 Bar 

mellantrycksånga från 130⁰C till 180⁰C. Högtrycksförvärmaren kan ses i Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Schematisk bild över dagens högtrycksförvärmare för matarvattnet. 

I Figur 8 ses de primära flödena av matarvatten, ånga och kondensat. Kondensatet från 

högtrycksförvärmaren går tillbaka till matarvattentanken. Från högtrycksförvärmaren pumpas 

vattnet via ekonomisern och ångdomen till primär-, sekundär- och tertiäröverhettare och åter ut till 

förbrukarna. Överhettningen av ånga samt förvärmningen i ekonomisern sker i tre steg. I Figur 11 

ses placeringen av både överhettare samt ekonomiser i pannan. Två stora ångförbrukare är två 

turbiner som benämns G2 och G3, med maxkapacitet 27 MW respektive 25 MW. Båda är av typen 
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mottrycksturbiner och producerar energi från två olika ångsystem. Mängden avtappad ånga från 

respektive turbin beror på ångförbrukarnas behov. Från ångförbrukarna samlas den lågvärda ångan 

upp varvid den kondenserar och återgår till matarvattenanläggningen. Fabriken tar tillbaka cirka 75 

% av all ånga som produceras i form av kondensat. Resterande 25 % är förluster av ånga som uppstår 

i ångfaskokarna, används till sotånga samt ånga som friblåses till atmosfären (3).   

Ångproduktionen från biopannan vid 100 % last ligger på 50 kg/s och ett utgående ångtryck på 

120 Bar. Den totala ångeffekten uppgår till 132 MW (1). Figur 10 är en representativ bild över 

fabrikens kraftförsörjande system.  

 

Figur 10. Schematisk bild över ångproducenterna och dess strömmar (3).  

I Figur 10 ses biopannan tillsammans med sodapanan, SMW-pannan samt BK50. Sodapannan 

förbränner indunstad lut och utgör en del av fabrikens kemikaliecykel. Den producerar 59 Bar ånga. 

BK50 förbränner gaser som bildas i fabrikens processteg och producerar 11 Bar ånga medan SMW-

pannan är en ren oljepanna och används som backup eller vid höga ångbehov (3).   

I följande Figur 11 presenteras det primära rökgasflödet genom överhettare, ekonomiser, 

luftförvärmare och sedan ut till rökgasreningen.  
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Figur 11. Schematisk bild över biopannan av märket Aker Kvaerner. 

Bränsleinmatningen till pannan sker ovanför den fluidiserande sandbädden. De lättare 

bränslepartiklarna förbränns redan i den heta förbränningsatmosfären som råder i pannan (750℃ −

990℃) medan de tyngre bränslepartiklarna torkar på sin väg ner mot sandbädden. De tyngre 

bränslepartiklarna förbränns sedan i själva sandbädden. Den lätta flygaskan avlägsnas från pannan 

via den utgående gasströmmen medan den tyngre bottenaskan faller ner genom öppningar i 

panngolvet till askutmatningen. I eldstaden är lastoljebrännare placerade. Dessa används vid haveri 

på bränsleinmatningen samt vid start av pannan. De bränslen som förbränns i biopannan ses i 

Bilaga 1 tillsammans med respektive värmevärde (1).  

Energin från rökgaserna tas tillvara i en sekundär- och tertiär överhettare som sitter i direkt 

anslutning till eldstaden medan den primära överhettaren är placerad i början av utgående 

rökgaskanal. I överhettarna överhettas ångan i tre steg för att slutligen uppnå en temperatur på 520 

℃ och ett tryck på 120 Bar. I utgående rökgaskanal efter den primära överhettaren är ekonomisern 

samt luftförvärmaren placerad. Ekonomisern värmer utgående matarvatten från 

högtrycksförvärmaren innan matarvattnet når ångdomen medan luftförvärmaren värmer 

förbränningsluften på dess väg mot eldstaden (1).  

Efter pannan renas rökgaserna genom åtta stycken slangfilter från Dinair. Data för dessa slangfilter 

hittas i Bilaga 4. Slangfiltren är gjorda av PTFE vilket tål temperaturer på uppemot 270℃ vilket ses 

i Figur 1. Därefter recirkuleras en del av det utgående rökgasflödet via en separat rökgaskanal genom 
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en recirkulationsfläkt tillbaka till biopannans förbränningsluft. För att reducera utsläppen av 

kväveoxider (NOx) används ett additivsystem som heter SNCR vilket står för Selective Non-

Catalytic Reduction. Reduktionen av NOx-emissioner sker genom injicering av en 

ammoniaklösning som förångas innan den injiceras i eldstaden. På så sätt reduceras NOx-

emissionerna från biopannan (1).   

4. Metod 

I ett första skede togs flödesscheman fram och utifrån dessa bestämdes sedan designdata hos de 

ingående fluiderna. Beräkningar på ny designdata baserades på den tekniska datan från Kvaerner 

Power som återfinns i Utbildningspärmen för drift- och underhållspersonal som tillhör biopannan 

på Smurfit Kappa Piteå. 

Det var viktigt att i tidigt skaffa sig förståelse för varför de ingående flödesschemana ser ut som de 

gör och hur de olika schemana bidrar till helhetsbilden av processen. Om inte förståelsen i sin helhet 

erhölls skulle det vara svårt att leverera en komplett konsekvensanalys. Efter att ovanstående gjorts 

analyserades hela processflödet för att se vilka konsekvenser en höjning av 

matarvattentemperaturen skulle innebära. Utifrån konsekvensanalysen togs designdata fram på de 

ingående detaljerna i processystemet. Här var det viktigt att identifiera vilka begränsningar som 

finns hos detaljerna i processen. Dessa begränsningar ligger till grund för hur väl systemet klarar en 

förhöjd matarvattentemperatur. Utifrån processberäkningar på systemet togs beslut om vilka delar 

som skulle behöva bytas ut och utifrån detta togs budgetoffertar in. Detta kom sedan att utgöra en 

stor del av den kostnadskalkyl som skapades i ett sista skede av projektet.  

Processberäkningar utgörs av två delar,  

- Termodynamiska beräkningar enligt NTU-metoden.  

- Hållfasthetsberäkningar enligt EN 13480-5 

De termodynamiska beräkningarna över värmeväxlarna (ekonomiser, primär/sekundär 

luftvärmare samt matarvattnets högtrycksförvärmare) beräknades enligt NTU-metoden, Ekv.11. 

Anledningen till att NTU-metoden användes och inte LMTD-metoden är att det i detta fall var 

temperaturerna in/ut från värmeväxlarna som skulle fastställas vilket gör LMTD-metoden Ekv.4 

svårhanterlig. Från NTU-metoden erhölls temperaturerna hos fluiderna efter processförändringen 

och genom iterering kunde de nya temperaturerna fastställas. Utifrån det kunde matarvattnets 

ökade energiinnehåll före/efter processförändringen beräknas. En energibalans över ångdomen 

mellan inkommande matarvatten och utgående mättad ånga kunde ställas upp och från detta kunde 

det nya ångmassflödet ut från domen beräknas med Ekv.3. Dessa beräkningar utfördes för fyra olika 

driftfall för biopannan, det vill säga för lastfallen 50 %, 75 %, 100 % samt 110 %. Anledningen till att 

just dessa lastfall valdes var att Kvaerner Power redan i biopannans litteratur fastställt teknisk data 

för just dessa fyra lastfall med befintlig designdata. Detta gjorde det enkelt att relatera den nya datan 

till den ursprungliga datan för biopannan.        

Hållfasthetsberäkningarna för såväl rakrör som rörböjar utfördes i Excel 2016 och räknades i 

enlighet med EN13480-5 med ett riktvärde på 75 % utnyttjandegrad.  

Kostnadskalkyl gjordes utifrån den diskonterade Payoff-metoden. Utöver kostnadskalkylen gjordes 

även en arbetssäkerhetskalkyl för att göra en riskbedömning kring personsäkerheten för de arbeten 

som krävs vid en installation av en högtrycksförvärmare samt för att sköta driften och underhållet. 

4.1 Arbetssäkerhetsanalys 

För installation av ny utrustning samt byte av befintlig genomfördes en arbetssäkerhetsanalys för 

att påvisa vilka arbetsrisker som gick att identifiera. Analysen grundade sig på en 
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riskbedömningsmatris där risknivåerna är låg-, förhöjd- eller högrisk. Dessa nivåer ses i Figur 12 

som 1-4, 5-12 och 15-25. 

 

Figur 12. Riskbedömningsmatris som utgör grunden i arbetssäkerhetsanalysen (1). 

De värden som anges i riskbedömningsmatrisen grundar sig på den riskbedömning som utfördes 

enligt den mall som visas i Tabell 5. I första kolumnen antecknas de arbetsmoment som ska utföras 

och i den andra kolumnen utvärderas alla risker som arbetsmomentet innebär. I tredje kolumnen 

antecknas vilka skyddsåtgärder som i dagsläget tas för att minimera riskerna vid arbetsmomentet. I 

den fjärde kolumnen utvärderas hur stor sannolikheten är att någonting ej önskvärt sker trots de 

skyddsåtgärder som vidtagits. Den femte kolumnen utvärderar hur allvarlig konsekvensen är av det 

som, trots skyddsåtgärderna, skett. Utifrån detta ges en riskklass i den sjätte kolumnen utifrån den 

riskbedömningsmatris som presenterades i Figur 12. I sista kolumnen ska ett åtgärdsförslag ges för 

de risker som klassas som förhöjda eller höga.  

Tabell 5. Mallen för riskbedömningen som utgör arbetssäkerhetsanalysen. 

För de risker där åtgärdsförslag givits utvärderades sannolikheten, konsekvensen, riskklassen samt 

åtgärdsförslag återigen. Detta upprepades fram tills risken kom ner till den lägsta risknivån, det vill 

säga låg.  I normala fall skulle dessa analyser ha utförts av en sammankallad grupp med god inblick 

i det arbete som ska utföras och genom diskussion ska de punkter som anges i Tabell 5 fastställas. 

Eftersom detta projekt endast är en förstudie så har jag ensam med viss vägledning av Urban 

Lundmark på Smurfit Kappa identifierat risker och dess åtgärder. Därför bör en grundlig 

arbetssäkerhetsanalys göras den dag projektet blir verklighet. 

4.2 Antaganden 

Antaganden gjordes att ingående förbränningsluft till primär- och sekundärluftvärmarna är 

konstant i de två fallen. Detta eftersom förbränningsluften förvärms med hjälp av 3 Bar 

lågtrycksånga vilken inte påverkas av processförändringen. Sedan antogs även att 

värmeövergångstalen för både material och fluider är konstanta i beräkningspunkterna vilket är 

anledningen till att den använda beräkningsmetoden går att använda utan att ta hjälp av 

simuleringsprogram. Alla beräkningar som gjorts ska betraktas som grova uppskattningar. 

Beräkningarna ger en liten inblick i vilka förändringar som sker för processdata. Om fullständiga 

mer exakta resultat ska erhållas för denna processändring måste dessa simuleras. Utöver detta 

antogs även att turbinen klarar av den ökade avtappningen av 27 Bar ånga som krävs för att försörja 

matarvattnets högtrycksförvärmare samt det ökade ångmassflödet. 

Arbets-

moment 

Risk-

identifiering 

Befintliga 

skydds-

åtgärder 

Sannolikhet 

S = 1-5 

Konsekvens 

K = 1-5 

Riskklass 

S*K 

Åtgärdsförslag 

1 2 3 4 5 6 7 
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5. Resultat och Diskussion 

I följande avsnitt presenteras resultaten i ett kombinerat resultat- och diskussionsavsnitt. Det 

finns två olika möjligheter till installation av den kompletterande högtrycksförvärmaren och dessa 

ses i Figur 13 och Figur 14. Dessa kommer att presenteras som A och B där alternativ A visas i 

Figur 13 och alternativ B visas i Figur 14. 

 

 

Figur 13. Alternativ A för installation av högtrycksförvärmare. 
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Figur 14. Alternativ B för installation av högtrycksförvärmare. 

5.1 Matarvatten 

Följande resonemang baserar sig på en installation av den kompletterande högtrycksförvärmaren i 

serie efter dagens högtrycksförvärmare enligt alternativ B. Mer om installationen under avsnitt 5.6 

Projektering. Påverkan på matarvattnet är väsentlig eftersom den initiala processförändringen sker 

hos matarvattnet när utgående temperaturen från högtrycksförvärmaren ökar från 180℃ till 210℃. 

I Tabell 6 nedan visas temperaturförändringen hos matarvattnet baserat på att biopannan eldas med 

den bränslemix som presenteras i Bilaga 1. Där Fall 1 utgör dagens matarvattentemperatur in till 

ekonomisern på 180℃ och Fall 2 utgör en matarvattentemperatur på 210℃ in till ekonomisern. 
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Tabell 6. Temperaturen vid olika mätpunkter, före och efter höjningen av matarvattentemperaturen. 

Fall 1/Fall 2 Temperatur matarvatten ℃ 𝒌𝒈/𝒔 

Lastfall % Före HT-värmare Före Eko Efter Eko Massflöde 

50 130/130 180/210 281/295 24.3/25.7 

75 130/130 180/210 296/311 34.2/36.4 

100 130/130 180/210 308/319 43.7/46.6 

110 130/130 180/210 292/309 50.5/54.2 

I kolumnen längst till höger i Tabell 6 är massflödet hos matarvattnet vilket antas vara konstant in 

och ut ur ångdomen. Det betyder att massflödet ånga följer temperaturökningen hos matarvattnet 

efter ekonomisern. Detta är dock ett antagande som görs för att förenkla beräkningen. I verkligheten 

ökar massflödet med ökad temperatur vilket innebär att massflödet i huvudångledningen är högre 

än ingående massflöde till matarvattenförvärmaren. 

Vi ser att temperaturen ut från ekonomisern är högre i Fall 2 än i Fall 1 vilket är naturligt eftersom 

mer energi tillförs till matarvattnet i högtrycksförvärmaren i Fall 2. Temperaturen ökar med ökat 

lastfall, utom för lastfall 110 % där temperaturen är lägre än för lastfall 100 % vilket gäller båda 

fallen. Detta kan förklaras genom att torrare bränsleblandning används för att kunna leverera 

lastfall 110 % vilket leder till att lastfall 110 % inte följer samma mönster som de andra lastfallen.  

Resultatet blir naturligtvis att de beräknade värdena för Fall 2 följer samma trend eftersom de 

bygger på data från Fall 1. Beroende på hur man utvärderar dessa värden kan de anses 

problematiska. Enligt ÅF (8) och Andritz (9) ska ingående temperatur till ångdomen ha en marginal 

på 25℃ mot ångdomens mättnadstemperatur. I följande Tabell 7 är temperaturdifferensen 

presenterad utifrån de beräknade värdena gällande Fall 2 från Tabell 6. 

Tabell 7. Temperaturmarginal gällande de beräknade värdena efter ekonomiser med kompletterande 
högtrycksförvärmare monterad före ekonomiser (Fall 2). 

Lastfall % 110 100 75 50 

Temperatur efter 
ekonomiser ℃ 

309 319 311 295 

Tryck ångdom 
Bar(g) 

133 131 126 122 

Mättnadstemperatur 
i ångdom℃ 

333 332 329 327 

Temperaturmarginal 
℃ 

24 13 18 32 

Utifrån Tabell 7 ovan ser vi att i tre av fyra fall uppfylls inte kriteriet på 25℃ marginal mellan 

ingående matarvattentemperaturen och mättnadstemperaturen i ångdomen. Det är endast vid 

Lastfall 50% som temperaturmarginalen uppfylls. 

Efter samtal med Lars-Gunnar Magnusson på Andritz (9) visade det sig att i de allra flesta fallen när 

Andritz projekterar så installeras spetsvärmeväxlaren till matarvattnet efter ekonomisern, alternativ 

B. Anledningen är att en lägre rökgastemperatur därmed erhålls vilket är positivt eftersom det ger 
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lägre rökgasförluster. Det som dock är problematiskt är om vi antar att temperaturerna efter 

ekonomisern stämmer överens med de simulerade värdena gällande Fall 1 från Tabell 6. I följande 

Tabell 8 presenteras de simulerade värdena efter ekonomisern från Fall 1 Tabell 6. 

Tabell 8. Temperaturmarginal samt möjlig förvärmning gällande de ursprungliga simulerade värdena 
(Fall 1)  för temperaturen efter ekonomiser. 

Lastfall % 110 100 75 50 

Temperatur efter 
ekonomiser ℃ 

292 308 296 281 

Tryck ångdom 
Bar(g) 

133 131 126 122 

Mättnadstemperatur 
i ångdom℃ 

333 332 329 327 

Temperaturmarginal 
℃ 

41 24 33 46 

Möjlig förvärmning 
℃ 

16 -1 8 21 

Som vi vet bör temperaturmarginalen vara 25℃ mellan ingående matarvatten till ångdomen och 

ångdomens mättnadstemperatur. I Tabell 8 är det Lastfall 110%, 75% och 50% som uppfyller 

villkoret att temperaturdifferensen ska vara ≥ 25℃. Detta gäller Fall 1, alltså 180℃ ingående 

temperatur till ekonomisern. Vi ser att den möjliga förvärmningen i en kompletterande 

matarvattenförvärmare maximalt är 21℃. Tänker vi oss att pannan körs på ett varierande lastfall 

mellan  50 % till 110 % betyder det att den kompletterande värmaren maximalt kan värma 21℃ i ett 

intervall som ligger någonstans mellan Lastfall 50% och 110%. Lastfall 70% begränsar värmningen 

till 8℃, vilket kan anses vara för lite för att försvara installation samt ombyggnation för en 

kompletterande högtrycksförvärmare. Än värre är det för Lastfall 100% som begränsar värmningen 

till −1℃. Här måste beslut tas om vid vilket lastfall pannan ska köras, om Lastfall 50% är aktuellt 

kan möjligheten att förvärma matarvattnet efter ekonomisern vara försvarbart.   

Låt säga att eftersom en rökgaskylare finns installerad i utgående rökgaskanal så kan en ökad 

rökgastemperatur tillåtas. Detta skulle medföra att hänsyn inte behöver tas till ökade 

rökgasförluster vilket betyder att det skulle vara möjligt att installera den kompletterande 

högtrycksförvärmaren efter den befintliga högtrycksförvärmaren och innan ekonomisern, alternativ 

A. Detta skulle innebära ett ökat massflöde enligt Tabell 6. Låt säga att en temperaturmarginal på 

10℃ skulle accepteras så är ett alternativ att placera högtrycksförvärmaren i serie efter den befintliga 

högtrycksförvärmaren, alternativ B. Genom att sänka temperaturmarginalen kan livslängden på 

ekonomisern reduceras till följd av att kokning kan uppstå. Värmeöverföringen från rökgaserna till 

ekonomisern är inte homogen över den värmeöverförande ytan och därför kan heta zoner uppstå 

punktvis på ekonomisern vilket leder till fara för kokning. Ett ytterligare välkänt problem är 

avlagringar på ekonomisern, både som pannsten på tubsidan samt som beläggning på rökgassidan. 

Detta försämrar värmeövergången i de områden där pannstenen/beläggningen uppstår vilket 

betyder att mer värme finns att tillgå för de beläggningsfria områdena vilket som nämnts kan leda 

till kokning i dessa områden av ekonomisern.  

Om temperaturmarginalen på 25℃ är begränsningen och massflödet ånga ut på huvudledningen 

beräknas därefter så erhålls följande värden presenterade i Tabell 9. 
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Tabell 9. Maximala massflödet som kan erhållas  med temperaturmarginal på 25℃. 

Lastfall % 110 100 75 50 

Temperatur efter 
ekonomiser ℃ 

308 307 304 302 

Tryck ångdom 
Bar(g) 

133 131 126 122 

Mättnadstemperatur 
i ångdom℃ 

333 332 329 327 

Temperaturmarginal 
℃ 

25 25 25 25 

Massflöde max kg/s 53.92 43.51 35.36 26.46 

Diff massflöde kg/s 3.42 -0.19 2.15 2.16 

Vi ser att massflödet går att öka för alla lastfall utom Lastfall 100% där massflödet måste minskas. 

Detta innebär att det finns möjlighet till ökad matarvattentemperatur för alla lastfall utom lastfall 

100%. Hur denna temperaturökning hos matarvattnet ska göras är inte klarlagt. Kanske finns det 

andra tillvägagångssätt istället för att installera en kompletterande högtrycksförvärmare. 

Ett alternativ för att minska energibehovet till förvärmningen av vatten är genom att höja 

temperaturen i matarvattentanken. Dock är det värt att komma ihåg att då hänsyn tas till hela 

systemet får detta konsekvenser. Om temperaturen höjs innebär det att den tillgängliga 

energimängden från energibäraren (ånga/kondensat) minskar. Den lågvärda 3 Bar ångan har en 

mättnadstemperatur på 143℃ (7) vilket innebär att en höjning av temperaturen i matarvattentanken 

skulle innebära att energin i den lågvärda 3 Bar ångan inte skulle räcka till för att hålla värmen i 

matarvattentanken. Detta innebär i sin tur att konstanthållningen för en högre temperatur i 

matarvattentanken ger ett högre energibehov in till tanken. Konsekvensen skulle då bli att ånga av 

högre tryck måste användas vilket blir mindre energieffektivt. En förhöjd temperatur i 

matarvattentanken skulle även innebära att värmeförlusterna från matarvattentanken ökar 

eftersom temperaturdifferensen mot omgivningen ökar, om inte matarvattentanken isoleras 

ytterligare.  

Det positiva med att höja temperaturen i matarvattentanken är att en högre temperatur ger 

möjligheten att genom ett enda förvärmarsteg uppnå önskad temperatur, med hänsyn till 

temperaturmarginalen. Hela resonemanget kring förhöjd matarvattentemperatur och hur man i så 

fall ska gå tillväga har genom givande samtal med Lars-Gunnar Magnusson på Andritz (9) 

diskuterats. I allmänhet menar han att biopannan idag är väl optimerad och att väldigt liten 

marginal finns för att höja matarvattentemperaturen. Han hänvisar till temperaturmarginalen 

mellan ångdomens mättnadstemperatur och ingående matarvattentemperatur och att det är denna 

som i stor utsträckning styr vilka möjligheter som finns. Där kanske en möjlighet vore att höja 

temperaturen i matarvattentanken, men vidare studier måste göras innan åtgärder tas.   

5.2 Ångsida 

På ångsidan, det vill säga den mättade ångan ut från ångdomen och vidare genom överhettarstegen, 

sker ingen temperaturförändring. Det som sker är att massflödet mättad ånga ut från ångdomen 

ökar till följd av att ingående matarvatten till ångdomen har ett högre energiinnehåll och därmed 
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kan en större mängd förångas vilket leder till att mer ånga produceras. Detta ger i sin tur ett högre 

massflöde högvärdig ånga ut till förbrukarna vilket i detta fall leder till ökad elproduktion i 

turbinerna vilket betyder att mindre el behöver köpas in eller till och med att mer el kan säljas ut på 

nätet. 

5.3 Kondensat 

Kondensatet från högtrycksförvärmaren kommer efter processförändringen att ha en betydligt 

högre temperatur än innan eftersom mättnadstemperaturen ökar med ökat ångtryck. 

Mättnadstemperaturen för 11 Bar är 188℃ medan det för 27 Bar är 230℃ (7). Detta medför en 

temperaturökning hos kondensatet ut från högtrycksförvärmaren på 48℃ vilket innebär större 

påfrestningar på rör och tillhörande armaturer. I dagsläget skickas 11 Bar kondensatet direkt tillbaka 

till matarvattentanken vilket inte är något problem eftersom matarvattentanken har ett arbetstryck 

på 6 Bar. Detta medför att ånga med för högt tryck och flöde inte bör skickas direkt till 

matarvattentanken utan att först avspännas mot ett lågtrycksångnät eller annan sänka. Om ånga 

med trycket 27 Bar används vid förvärmning av matarvattnet i en högtrycksförvärmare bör enligt 

rekommendationer (23), kondensatet avspännas mot både 11- och 3 Bar ångnät. Efter att ha 

diskuterat detta med Urban Lundmark på Smurfit Kappa (1) bör matarvattentanken, enligt dagens 

specifikationer, klara av att ta emot 27 Bar kondensat. Vid användning av 27 Bar ånga till 

högtrycksförvärmaren och därmed en förhöjd utgående matarvattentemperatur till 210℃ bör, som 

tidigare nämnts, förvärmningen ske i två steg. I ett första steg till en temperatur av 180℃ och i ett 

andra steg till en temperatur av 210℃. Detta skulle ge både 11 Bar och 27 Bar kondensat. Rent 

teoretiskt skulle kondensatet från 27 Bar kunna tryckreduceras till 11 Bar ånga och användas i ett 

första förvärmningssteg till 180℃. Det finns alltså två alternativ vad gäller kondensat. 

1. Avspänna kondensatet mot lågtrycksångnätet. Gäller både 11 Bar och 27 Bar. Alternativet 

är då att avspänna 27 Bar till 11 Bar för användning i första förvärmarsteget.  

2. Avspänna kondensatet direkt i matarvattentanken genom att skicka kondensatet från både 

11 Bar och 27 Bar direkt tillbaka till matarvattentanken från förvärmarna. 

Det dyrare alternativet är att avspänna kondensatet mot lågtrycksångnätet i och med att 

avspänningskärl måste in i systemet. Beroende på vem man diskuterar frågan med ges olika 

rekommendationer, vad som är det bättre alternativet kommer inte undertecknad kunna ta ställning 

till i denna rapport. Läsaren ska dock vara medveten om att båda alternativen finns och bör utredas 

vidare innan några vidare investeringsbeslut tas.   

5.4 Förbränningsluft 

Förbränningsluften påverkas av processförändringen i och med att rökgaserna påverkas. Om 

matarvattnets temperatur ökas innan ekonomisern blir konsekvenserna att rökgasförlusterna ökar 

till följd av hetare rökgaser. Konsekvensen blir varmare förbränningsluft, både vad gäller primär- 

och sekundärluft. Förutom varmare rökgaser in i luftvärmarna påverkas förbränningsluften även av 

att recirkulationen av rökgaser håller en högre temperatur. Resultatet av processförändringen vad 

gäller luftvärmarna ses i Tabell 10 nedan. 
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Tabell 10. Temperaturen hos förbränningsluften före och efter förändringen av matarvattentemperaturen. 

Fall 1/Fall 2 Temperatur förbränningsluft ℃ 

Lastfall % Primär Sekundär 

50 224/247 221/243 

75 243/264 198/222 

100 258/278 244/277 

110 251/270 238/268 

Den varmare förbränningsluften kan åtgärdas genom att sänka temperaturen in till luftvärmaren 

och detta kan göras genom att minska ångflödet till primär- och sekundärluftförvärmare som idag 

värms med 3 Bar ånga. Om ingen åtgärd görs kommer varmare förbränningsluft att leda till en högre 

temperatur i eldstaden vilket i sin tur påverkar hela processen. Ett alternativ för att minska påverkan 

av den varmare förbränningsluften är att värmeväxla den mot en sänka eller minska arean hos 

luftvärmarna i utgående rökgaskanal. Skulle det sista alternativet väljas skulle utgående temperatur 

hos rökgaserna bli högre vilket skulle leda till ett högre slitage på rökgasfilter. Det skulle även betyda 

ökad rökgasförlust vilket skulle vara tillgänglig energi för värmeväxling mot PiteEnergis 

fjärrvärmenät. Installeras högtrycksförvärmaren efter ekonomisern enligt alternativ A leder det till 

att ingen förändring hos luftvärmarna sker. Temperaturen in i ekonomisern gällande matarvattnet 

förblir detsamma före och efter installationen av den kompletterande högtrycksförvärmaren och 

därmed påverkas inte rökgaserna efter ekonomisern. Därmed är utgående förbränningsluft 

oförändrad. 

5.5 Rökgaser 

Rökgaserna påverkas av ett högre flöde på matarvatten/ångsidan och resultatet blir att mer energi i 

rökgaserna tas upp i överhettarna vilket leder till att en lägre rökgastemperatur före ekonomisern 

erhålls.  I Tabell 11 nedan presenteras rökgastemperaturerna.  

Tabell 11. Temperaturen hos rökgasen före och efter förändringen av matarvattentemperaturen. 

Fall 1/Fall 2 Temperatur rökgaser ℃ 

Lastfall % Före Eko Efter Eko Efter luftförvärmare 

50 416/408 246/273 144/151 

75 466/459 271/296 152/159 

100 507/500 295/319 158/164 

110 520/511 300/325 160/167 

Om matarvattnets kompletterande högtrycksförvärmare installeras enligt B blir påverkan, till följd 

av en högre temperatur på ingående matarvatten till ekonomisern, kommer mindre energi tas upp 

från rökgaserna och därmed kommer en högre rökgastemperatur efter ekonomisern erhållas. Detta 

leder i sin tur till en högre rökgastemperatur både in och ut ur luftvärmarna. Den högre 

rökgastemperaturen bör dock leda till en större säkerhet mot att syradaggpunkten nås och därmed 
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minskar risken för korrosion i luftförvärmare samt rökgaskanalen vilket är positivt. Varmare 

rökgaser leder dock till större rökgasförluster om inte värmen i rökgaserna utnyttjas. I utgående 

rökgaskanal finns en rökgaskylare monterad vilket innebär att den ökade energin hos utgående 

rökgas kan tillvaratas i rökgaskylaren. Om matarvattnets kompletterande högtrycksförvärmare 

istället installeras enligt A uppstår inte någon förändring vad gäller rökgastemperaturen efter 

ekonomisern och in i luftförvärmarna. 

Rökgasreningen på Smurfit Kappas biopanna består som tidigare nämnt av slangfilter levererade av 

Dinair AB Industrial. Specifikationerna gällande alla slangfilter ses i Bilaga 4. Efter kontakt med 

ansvarig säljare på Dinair (13) är det konstaterat att dessa slangfilter inte påverkas av den angivna 

förändringen av rökgastemperaturen vid installation av en kompletterande högtrycksförvärmaren 

för matarvattnet innan ekonomisern. Detta är något som bekräftas utifrån Figur 1 där PTFE filter 

ska tåla en drifttemperatur upp till 250℃.  vilket naturligtvis är positivt eftersom inga vidare 

åtgärder krävs gällande dagens slangfilter. Vad gäller recirkulationen av rökgaser kommer den att 

påverkas i och med att rökgastemperaturen höjs. Den ökade temperaturen hos den recirkulerade 

rökgasen kommer att påverka förbränningsluftens temperatur i det avseendet att temperaturen 

höjs. Åtgärd av detta behandlas under avsnittet Förbränningsluft. 
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5.6 Projektering 

I följande avsnitt presenteras projekteringen kring rörledningar och högtrycksförvärmaren. 

5.6.1 Högtrycksförvärmare 

Kostnader för tre olika scenarion vad gäller installation av högtrycksförvärmare presenteras i 

Tabell 11. Uppgifterna kommer från Valmet Göteborg (24) samt Sahala Works genom kontakt 

med Andritz (9). 

Tabell 12. Uppskattad kostnad för olika åtgärder gällande matarvattnets högtrycksförvärmare. Alternativ 
B och C inkluderar de kostnader som presenteras i nästkommande Tabell 13. 

 Åtgärd högtrycksförvärmare Kostnad 

A Endast högtrycksförvärmare (Valmet / Sahala Works) 1.6 MSEK / 1.3 MSEK 

B Behålla befintlig, komplettera med en ny (Valmet) 12-13 MSEK 

C Byta gammal och komplettera med ny (Valmet) 25 MSEK 

 

Tabell 13. Inräknade kostnader i B och C. 

 Installation 

 Montage 

 Isolering av högtrycksförvärmare och tillhörande rörledningar 

 Tillkommande rörledningar för ånga och matarvatten 

 Rörstöd och upphängningar 

 Armaturer (ventiler etc.) 

 Instrumentering och automation 

 Ingenjörstid 

 Kvalitetskontroll 

 Projektgenomförande 

Till Tabell 12 kan ytterligare kostnader tillkomma till följd av demontering av befintlig utrustning 

för beredning av utrymme inför en nyinstallation samt kostnader för  plattformar, stegar m.m. som 

kan behövas. Dessa presenteras i Tabell 13. De tillkomna kostnaderna vilka är inkluderade i fall B 

och C kommer från Valmet. Dessa kostnader kunde inte Andritz presentera men antagligen ligger 

de inom samma intervall som Valmet. 

Det finns som sagt två alternativ, A och B, vad gäller placeringen av den kompletterande 

högtrycksförvärmare som krävs i fall B och C. Figur 15 som visar överdelen av dagens 

högtrycksförvärmare samt omkringliggande utrustning.  
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Figur 15. Layout vy över dagens matarvatten högtrycksförvärmare och intilliggande utrustning. 

Pilen till höger i Figur 15 visar den utgående matarvattenledningen och det är någonstans längs 

detta rör som den kompletterande värmaren i alternativ B placeras. Ser man till kringliggande 

utrustning både ovan samt under högtrycksförvärmaren ger det intrycket att det inte är det lättaste 

att byta ut befintlig högtrycksförvärmare. Klart är att vid ett eventuellt byte så måste den troligast 

lyftas ut uppåt.  

Dimensionerna hos dagens högtrycksförvärmare ses i Figur 9 och tomvikten uppgår till 7200 kg. 

Den kompletterande högtrycksförvärmaren är i storleksordning cirka 70 % av dagens 

högtrycksförvärmare vilket gör att den kräver aningen mindre utrymme. Minst utrymmeskrävande 

vore att kunna använda platsen för den befintliga högtrycksförvärmaren och i ett steg värma 

matarvattnet till 210 ℃. Detta är dock en lösning som inte anses vara tillräckligt effektivt. 

Anslutningen till 27 Bar ångnät för steg två högtrycksförvärmaren finns på Plan 8 medan överdelen 

av högtrycksförvärmaren, som ses i Figur 15 ovan, är på Plan 3. Detta ger en höjdskillnad på cirka 

26 meter. Positivt är dock att anslutningen till 27 Bar ångnät är belägen ovanför dagens 

högtrycksförvärmare.   

5.6.2 Rör  

Följande resonemang baserar sig på fallet att den ingående matarvattentemperaturen till 

ekonomisern höjs till 210℃. Det inre övertrycket uppstår till följd av en jämn radiell last över hela 

rörets mantel och är dimensionerande för vilken godstjocklek som krävs. Utöver den radiella 

spänningen uppstår även axiella spänningar i rören som beror på trycket, rördiametern och 

godstjockleken. I och med den tänkta processförändringen som leder till en högre temperatur 

kommer den maximala förlängningsgränsen reduceras. Detta innebär att godstjockleken hos röret 

måste ökas för att förhindra brott till följd av reducerad sträckgräns. Vid termisk påverkan förändras 

materialegenskaperna både över temperatur och tid. De egenskaper som är av största intresse är de 

tidsberoende materialegenskaperna exempelvis, elasticitetsmodulen, sträckgränsen, 

värmeledningstalet, längdutvidgningskoefficienten och eventuell krypning. De tidsberoende 
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materialegenskaperna leder i de allra flesta fallen till att hållfastheten över tid försämras. Det är 

oftast sträckgränsen och brottgränsen som kraftigt försämras. Elasticitetsmodulen försämras även 

den med ökad temperatur till följd av att den definieras som förhållandet mellan spänning och 

töjning vilket innebär att den elastiska töjningen ökar med temperaturen. Krypning är ett fenomen 

som uppstår hos vissa material och är en tidsberoende deformation hos material som utsätts för 

belastning. Krypområdet uppstår för olika material vid olika temperaturer. I Tabell 14 anges de 

rörmaterial som detta projekt berör. 

Tabell 14. Specifikationer för berörda material.  

Material enligt 

EN10027-1 

Material enligt 

EN10027-2 

 Krypning Gränstemp 

för krypdata 

[℃] 

Stålnamn Stålnummer    

P265GH 1.0425 Olegerat 

tryckkärlsstål 

Kryp >395 

P235GH 1.0405 Olegerat 

tryckkärlsstål 

Kryp >413 

15Mo3 1.5415 Legerat 

tryckkärlsstål 

Kryp >473 

16Mo3 1.5415 Legerat 

tryckkärlsstål 

Kryp >473 

13CrMo4-5 1.7335 Legerat 

tryckkärlsstål 

Kryp  >483 

X3CrNiMo17-13-

3 

1.4432 Austenitiskt 

stål 

Ej kryp - 

X2CrNiMo18-14-

3 

1.4435 Austenitiskt 

stål 

Ej kryp - 

X10CrMoVNb9-1 1.4903 Austenitiskt 

stål 

Ej kryp - 

I dagsläget är ett antal ledningar för matarvatten och kondensat konstruerade av austenitiskt stål 

1.4432 vilket i vissa fall kan vara problematiskt i rör där det finns inverkan av dragspänningar. Det 

som kan uppstå är spänningskorrosion (SCC) som anses uppkomma då temperaturen är > 60℃ i 

kombination med att fluiden innehåller klorider eller höga alkalikoncentrationer. Temperaturen i 

dessa ledningar är som lägst 110℃ och kloridhalterna antas vara låga. För att försäkra sig om att 

spänningskorrosion inte uppkommer kan dessa ledningarna bytas mot ledningar som är resistenta 

mot SCC. I SSG7650 rekommenderas ett byte mot duplexa rostfria stål. Enligt Urban Lundmark (1) 

har ingen spänningskorrosion hittills uppkommit så därför antas att problemet inte finns. Det kan 

dock vara värt att ha detta under observation. En rörlista återfinns i Bilaga 6 och där de rör som kan 

vara utsatta för spänningskorrosion ses. Det gäller löpnummer I, J, K, L och M. 
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I en del fall är det inte tillräckligt att öka godstjockleken för att klara kraven på hållfasthet utan i 

dessa fall krävs det ett materialbyte. Detta beror på de nya förutsättningarna i och med den tänkta 

processförändringen. Ökad temperatur leder till att krypområdet närmar sig och några av 

ledningarna kommer då att inkräkta i krypområdet. Detta är såklart problematiskt eftersom det 

reducerar livslängden hos dessa rörledningar. De rör som utsätts för krypning till följd av 

processförändringen är löpnummer D, F och G. Dessa åtgärdas genom att byta rörmaterial vilket ses 

i Bilaga 6. 

Det finns olika tillvägagångsätt vid projektering av rör. Ett alternativ är att enligt EN13480 hålla god 

marginal vid dimensionering av såväl rörböjar och rör för att på så sätt klara hållfastheten. Ett annat 

alternativ är att inte dimensionera rören med alltför mycket marginal och istället kompensera 

genom att överdimensionera rörböjar. Detta alternativ är oftast det billigare av de två alternativen.  

Vid dimensionering av ledningarna som påverkas av processförändringen har valet gjorts att 

dimensionera rören och tillhörande böjar med god marginal enligt EN13480. Med hjälp av 

programvaran FluidFlow är tryckfallsberäkningar gjorda och resultaten visade på att tryckfallen till 

följd av det ökade flödet är marginellt och därför ingenting som behöver åtgärdas. Därför anses det 

heller inte behöva presenteras vidare i rapporten. Komplett rörlista med de rör som påverkas och 

dess åtgärder hittas i Bilaga 6. Mediakoder följer SSG och rörklassningen är gjord utifrån PED. 
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Följande kalkyl i Tabell 15 baseras på beräkningar gjorda enligt EN13480. 

Tabell 15. Rörkalkyl gällande installation av ny kompletterande högtrycksförvärmare. 

Högtrycksförvärmare matarvatten förstudie 

Utförd av Datum Rev Anm. 

Anton Hedström 2018-04-13   Budgetkalkyl +-20% 
 

Följande rörkalkyl avser projektering av befintliga rörsystem för att klara ny driftdata.. 

Kategori   Delsumma Anm. 

        

RÖR 508 000     

Rörmontage inkl. material   216 000   

Rörisolering   225 000   

Eltracing, rör       

Inköp armaturer      Kontrollerade - befintliga uppfyller nya kraven 

Ställning   22 000   

OFP / tillverkningskontroll   25 000   

Montageövervakning   5 000   

Konstruktionskontroll   15 000   

        

ENGINEERING 352 000     

Rörsystem   337 000   

CE-märkning   15 000   

        

OFÖRUTSETT 86 000   10% 

        

        

TOTALSUMMA:          946 000 kr      

Utöver dimensionering av rör måste berörda ventiler kontrolleras. Detta är gjort för alla berörda 

ventiler genom att jämföra tryckklass och maximala designtemperaturen med den nya designdata 

som uppkommer efter processförändringen. Alla ventiler uppfyller de nya kraven. Det som inte är 

kontrollerat och som kommer lämnas utanför denna rapport är flänsar. Rörkalkylen ovan i Tabell 

15 avser endast installationen av den nya kompletterande högtrycksförvärmaren. Rör och 

instrument tillhörande den befintliga högtrycksförvärmaren antas vara fortsatt brukbara.   

5.6.3 Ekonomi 

Ökat ångflöde ger en vinst i form av ökad generatoreffekt från turbinen. Den ökade 

generatoreffekten genererar en ökad elproduktion som har ett värde på 500 SEK/MW (1). I Bilaga 

5 ses ångförbrukningskurvan för turbinen G3 på fabriken. Genom att ta det senaste årets 
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medelvärde vad gäller ångproduktionen från biopannan, vilket är 21.3 kg/s, och matcha mot ett 

lastfall kan den ökade intäkten från elproduktionen utläsas. Närmast ligger lastfall 50% som har en 

ångproduktion på 24.3 kg/s. I Tabell 9 kunde det utläsas att för att erhålla en temperaturmarginal 

på 25℃ kan massflödet ökas 2.16 kg/s. Vi antar därför att lastfall 50% är representativt och räknar 

den ökade elproduktion utifrån detta. Detta medför, utifrån ångförbrukningskurvan i Bilaga 5 att 

en ökad elproduktion på 7.5% kan utläsas vilket ger ett tillskott på 1.2 MW.  

 Den årliga intäkten från elproduktionen ökar därmed enligt: 

8500 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟×500 𝑆𝐸𝐾 𝑀𝑊⁄ ×1.2 𝑀𝑊 =  5 100 000 𝑆𝐸𝐾 

Anledningen till varför inte 8760 timmar som motsvarar ett år används i beräkningen är till följd av 

att anläggningen inte är i drift under hela året. Smurfit Kappa använder i sina kalkyler 8500 

drifttimmar för att ta i beaktningen de delar av året då anläggningen inte är i drift. Utöver att ta i 

beaktningen driftstopp så måste hänsyn tas till maxkapaciteten hos turbinen. Dagens turbin kan 

som maximalt ta emot 145 t/h ånga vilket betyder att all ånga som överstiger detta flöde går via en 

bypass förbi turbinen och ut på ångnätet. Undersöker man hur ångflödet till turbinen varierat under 

det senaste året så ger det ett ”överskott” på 500 timmar där ångflödet är större än 145 t/h. Detta är 

alltså timmar som inte går att inkludera i kalkylen för den årliga intäkten från elproduktionen.  

Därmed blir den årliga intäkten från elproduktionen: 

8000 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟×500 𝑆𝐸𝐾 𝑀𝑊⁄ ×1.2 𝑀𝑊 =  4 800 000 𝑆𝐸𝐾 

Den årliga intäkten avser därmed om all den möjligt producerade elen skulle säljas, vilket inte görs 

i dagsläget. Stor del används till fabrikens interna energibehov vilket innebär att om inte den interna 

elproduktionen skulle finnas så skulle fabriken vara tvungen att köpa in elen motsvarande dagens 

interna behov.  

Vidare presenteras intäkter och kostnader som åtgärden medför. 

Tabell 16. De samlade intäkterna  och kostnaderna. 

Utgifter SEK engångskostnad 

Rör (inkl. i B och C) -946 000 

Högtrycksförvärmare A -1 600 000 

Högtrycksförvärmare B -13 000 000 

Högtrycksförvärmare C -25 000 000 

Inkomster SEK årlig inkomst 

Elproduktion +4 800 000 

Engångskostnaderna är ungefärliga och tanken är att de ska ge en indikation på vilka kostnaderna 

är för projektet. Därför bör offertförfrågan skickas ut vid ett skarpt projekt för att ge en pålitligare 

uppskattning. Utifrån de kostnader som Valmet (24) och Andritz (9) gav i Tabell 12 har 

återbetalningstiden beräknats i Tabell 16. Kostnadsberäkningen kan anses vara en god fingervisning 

i och med att den dyraste installationen ligger till grund för investeringen samt att rörprojekteringen 
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är gjord med god marginal för såväl raka rör och böjar, vilket betyder att ingen hänsyn är tagen till 

hur rörledningarna ursprungligen är projekterade. Den amortering som görs på skulden görs endast 

med det årliga överskottet som den ökade matarvattentemperaturen leder till. Detta bör man ha i 

åtanke eftersom överskottet endast utgör 7.5 % av intäkten från elproduktionen.     

Tabell 17.  Avbetalningstiden beräknad enligt den diskonterade Payback-metoden. 

Diskonterad Payback-metod 

      
 

10 % kalkylränta 

    

       

År 0 1 2 3 4 5 

Avräknad -25 000 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 

Nuvärden -25 000 000 4363636 3966942 3606311 3278465 2980422 

Ackumulerat -25 000 000 -20636364 -16669421 -13063110 -9784646 -6804224 
       

År 6 7 8 9 10 

 

Avräknad 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000  

Nuvärden 2709475 2463159 2239235 2035669 1850608  

Ackumulerat -4094749 -1631590 607646 2643314 4493922  
       

Avbetalningstid 8 år 

    

I Tabell 17 har skulden räknats av utifrån att hela intäkten från den ökade elproduktionen används 

för amortering av skulden. Detta gav en avbetalningstid på 3 år. Beroende av kalkylränta samt 

betalningsförmågan hos Smurfit Kappa finns möjligheten att återbetalningstiden kan reduceras. I  

6. Slutsats 

Första frågan som egentligen måste ställas är om det är försvarbart att höja 

matarvattentemperaturen? Processmässigt är det största bekymret hur man ska förhålla sig till 

temperaturmarginalen på 25℃ mellan ångdomens ingående matarvattentemperatur och 

ångdomens mättnadstemperatur. Detta är avgörande för vilken processförändring som ska göras 

för att uppnå en ökad matarvattentemperatur samt vilken matarvattentemperatur som kan 

accepteras. Sett ur det perspektivet att rökgasförlusterna ökar med en installation av en 

kompletterande högtrycksförvärmare före ekonomisern (alt. B) känns det som ett bättre alternativ 

om en kompletterande högtrycksförvärmare ska installeras att det sker efter ekonomisern (alt A). 
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Som nämnts i rapporten finns det en rökgaskylare installerad i utgående rökgaskanal som kan 

utnyttja energin i den ökade rökgasförlusten. Den stora frågan är om det finns behov av att mer 

energi tillförs till rökgaskylaren eller om det bara gör att ett behov måste skapas för att tillgodose 

den ökade ingående energimängden till rökgaskylaren. Om behovet måste skapas, blir det då en 

miljövinst? Sett till hållfastheten hos rören som påverkas av en möjlig processförändring så finns 

det ett antal rör som inte uppfyller hållfasthetskraven. Vissa rör som idag i denna rapport är klassade 

som att de inte uppfyller hållfasthetskraven kan likväl göra det. Detta är inget misstag utan 

undertecknad ville visa på potentialen av åtgärden. Med en livslängd på drygt tio år, sett till att den 

befintliga högtrycksförvärmaren för matarvattnet behöver åtgärdas, och en investeringskostnad på 

25 MSEK vilket ger en återbetalningstid på åtta år måste den ekonomiska potentialen ifrågasättas. 

Det är inte säkert att, utifrån de resultat som presenteras i denna rapport, att åtgärden är ekonomiskt 

försvarbar och kanske är det så att man måste konstatera att biopannan på Smurfit Kappa Piteå är 

väl optimerad sett till matarvattentemperaturen. Det handlar bara om att ta ställning till frågorna 

ovan och jobba fram en lösning på vilket sätt matarvattentemperaturen ska höjas, om den ska höjas 

vill säga.  

7. Förslag till framtida arbeten 

- Temperaturberäkningarna bör simuleras för att öka noggrannheten. Detta skulle kunna ligga 

som grund för ett framtida arbete där biopannan byggs in i ett simuleringsprogram där olika 

driftfall och applikationerna kan testas.  

- Utreda hur stor temperaturmarginalen mellan mättnadstemperaturen i ångdomen och ingående 

matarvattentemperaturen måste vara för biopannan vid Smurfit Kappa Piteå. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 18. Andel av de olika bränslen som utgör bränselblandningen för biopannan. 

2016 

 

  

Fasta bränslen till biopannan Andel av totala 

bränslet 

Bark från Renseriet 76.38% 

Sågspån från Renseriet 2.55% 

Bioslam 1.25% 

Totalt Internt biobränsle 80.18% 

Andel papper i returfiberrejektet 1.17% 

Extern köpt spån 2.13% 

GROT 7.69% 

Torv 0.00% 

RT-Flis 1.88% 

Torr flis 5.40% 
  

Total andel biobränsle 98.45% 
  

Returfiber-rejekt plast 1.55% 

  

Torrhalt 36.6% 

LHV 5.5 GJ/ton 

Total bränslemix till pannan 656676 MWh 
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Bilaga 2 

 

Tabell 19. Rökgassammansättning på utgående rökgaser för biopannan. 

Aktuell 2018-01-30 

 

Rökgasmätning  Mängd 

O2 6.2 vol % 

H20 15.9 vol %  

NOx 37 mg / MJ 

NO 31 ppm 

SO2 0 ppm SO2 

NH3 4.4 mg / Nm3 

CO 26 ppm 

TOC 1.4 mg / Nm3 

HCl 1.0 mg / Nm3 

Stoft 0.6 mg / Nm3 
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Bilaga 3 

 

Tabell 20. Lägre värmevärden för aktuella bränsleströmmar. 

Bränsle Lägre värmevärdet torrt/våt (GJ/ton) 

Bark barr 19.60/4.70 

Bark löv 24.00/9.24 

Rejekt returfiber 25.50/11.53 

Bioslam 16.50/4.19 

Sågspån 19.20/7.30 

Grot, skogsbränslen 19.20/9.46 

Torv fräs 20.00/8.78 

Torv stycke 21.5/11.92 

Torrflis 19.00/14.71 

Rejekt roermond 37.00/7.00 

E01 41.20/41.20 

Kol 35.00/35.00 
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Bilaga 4  

Figur 16. Tekniskdata för dagens rökgasfilter. 
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Bilaga 5 

 

Figur 17. Ångförbrukningskurva gällande turbin G3. 
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Bilaga 6 
Tabell 21. Åtgärdade rörledningar tillföljd av höjd matarvattentemperatur. 
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