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Abstract 

 

This thesis has been performed at Smurfit Kappa Kraftliner in Piteå, a factory that produces liner. The 

thesis was developed because of the evaporation of the factory are replacing three of their effects, 

which will result in higher capacity and thus higher condensate flows. In addition, surface condensate 

will, after autumn 2015, be purified by pumping the condensate in the steam to Effect 5 where the 

separation of unclean condensate occurs, which also means greater impure condensate flows than 

before. The unclean condensate is purified in two strippers, which are planned to be remaining. The 

aim of the thesis was to investigate the load Stripper 2 can withstand and also which steam ratio that 

is the optimal basis of efficiency and economic standpoint. 

Samples were taken at the input and output of the condensate from Stripper 2 and was then 

analyzed with the help of Dr. Lange method LCK 214 to obtain the COD content. Then the efficiency 

could be calculated. 

Based on the results of the thesis it can be seen that in the current situation is 55m3 condensate with 

an steam ratio of 0,2 the maximum load that can be run over Stripper 2.  The maximum load is 

limited by the gas valve 058P113, because the valve diameter is too small for the gases that needs to 

go through. The results have also shown that the steam ratio that Stripper 2 is set for today, which is 

0,24, are unnecessarily high and it can be around 0,18-0,2 in steam ratio to get the efficiency 

required. 
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har utförts vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, en fabrik som tillverkar liner. 

Examensarbetet har framtagits på grund av att indunstningen på fabriken ska byta ut tre av deras 

effekter vilket kommer leda till högre kapacitet och därmed högre kondensatflöden. Dessutom ska 

ytkondensatet efter hösten 2015 renas genom att pumpa in kondensatet i ångledning till Effekt 5 där 

avskiljning av orent kondensat sker, vilket också kommer medföra större orent kondensatflöden än 

tidigare. Det orena kondensatet renas i två stripprar, vilka planeras vara kvar. Syftet med 

examensarbetet var att undersöka vilken belastning Stripper 2 tål samt vilken ångkvot som var 

optimalt utifrån ett verkningsgrads och ekonomiskt perspektiv. 

Prov har tagits på ingående och utgående kondensat från Stripper 2 och sedan analyserats med hjälp 

av Dr Langes metod LCK 214 för att få fram COD-halten. Därefter kunde verkningsgraden räknas ut.  

Utifrån resultaten från examensarbetet kan utläsas att i dagsläget är 55 m3/h kondensat med en 

ångkvot på 0,2 den högsta belastningen som går att köra över Stripper 2. Detta på grund av att 

gasventil 058P113 begränsar för att ventildiametern är för liten för de gaser som behöver gå igenom. 

Resultaten har också visat att den ångkvot som Stripper 2 är inställd på idag, vilken är 0,24, är 

onödigt högt och den kan ligga omkring 0,18- 0,2 i ångkvot för att få den verkningsgrad som 

eftersträvas. 
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Förord 
 

Examensarbetet utfördes vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå på processavsnittet Indunstningen.  

Idén bakom detta examensarbete 7,5hp kom från Tore Westerberg, Processoperatör på Smurfit 

Kappa Kraftliner. 

Jag vill rikta ett stort tack till Tore Westerberg, som även varit min företagshandledare, för hans stora 

engagemang kring mitt examensarbete och för att han bidragit med sina kunskaper gällande 

processen. Tack till Stefan Lundqvist för bollande av idéer och hjälp med värdefull information. Även 

tack till alla arbetande på IPL för samarbete med inställning av Stripper 2, vilket medfört att jag 

kunnat ta prover. 
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Definitioner 
 

Effekter Apparatenhet som innehar en ångsida och en vätskesida, där ånga 

avger det mesta av värmet till vätskefasen genom kondensation.  

Kondensat   Ånga som övergått till vätskefas. 

Stripper Apparatenhet som renar kemiskt förorenat vatten med hjälp av ånga 

som driver av kemikalier som har lägre kokpunkt än vattnet. 

Kondensorer  Apparatenhet som kyler ned ånga med hjälp av vatten, eller något 

media som är kallare än ångan, till kondensat. 

Stripperverkningsgrad Visar hur effektiv reningsgraden på strippern är. Stripperverkningsgrad 

är förhållandet mellan COD-halten på renat och orenat kondensat. 

Ångkvot  Resultatet av en division mellan ånga och orent kondensat. 

LCK 214 kyvett Provrör till analys av COD-halten i vatten, innehåller kaliumdikromat 

och svavelsyra. 
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1 Inledning 

Rapporten initieras med att beskriva bakgrunden för att sedan gå in på processbeskrivningen. 

Därefter presenteras problemformuleringen för att till sist specificera syftet med rapporten.  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle är vi människor i behov av att förvara föremål i olika sorts emballage. Kartong är 

ett emballage som används i stor utsträckning och i många olika branscher samt till olika ändamål. 

Vanligtvis är kartong uppbyggd av wellpapp. Wellpapp är ett vågigt papper, så kallad fluting, med 

pålimmade plana papper på vardera sida1. Detta plana papper utgör ytskiktet på kartongen och 

kallas liner. Liner kan se olika ut beroende på ändamålet. Ibland ska kartongen enbart stå i ett förråd 

för att förvara saker och behöver därmed inga estetiskt fina tryck på, men ibland behöver dessa 

kartonger även ha ett tilltalande och säljande utseende. I många lägen ska matvaror eller liknande 

förvaras i dessa kartonger. Då är det extremt viktigt att kartongen är tillverkad i en bra och ren miljö 

så att inte mögel eller orenheter finns i materialet. Kartongens olika användningsområden gör att det 

tillverkas olika sorters liner. Vissa liner är bruna och andra är vita och även tryckvänliga. 

Bild 1.1 Kartong bestående av Wellpapp och två pålimmade linerblad på vardera sida. 

Smurfit Kappa Kraftliner har en fabrik i Piteå som tillverkar 5 olika sorters papperskvaliteter på liner2. 

Vidare i rapporten kommer en beskrivning på en process som är nödvändig för tillverkning av liner. 

1.2 Processbeskrivning 

Till Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå köps träd in för att tillverka liner. Träden barkas, flisas och kokas 

sedan till en pappersmassa som i sin tur blir till liner. Kokvätskan man kokar flisen i kallas vitlut och är 

                                                   
1 Wikipedia (2015) 
2 Smurfit kappa (2014)            
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en blandning av kokkemikalier. Efter kokning tvättas massan med tvättvätska, så kallat kondensat. 

Kokkemikalierna, tvättvätskan och vedrester, vilket tillsammans kallas tunnlut, går sedan till cistern 

för att därefter indunstas. Massan som avskiljs från tunnluten går vidare för att bli papper. 

Indunstningen har till uppgift att höja torrhalten på luten så pass mycket att den blir brännbar i 

sodapannan. Detta är nödvändigt eftersom sodapannan omvandlar vissa förbrukade kokkemikalier 

till sitt ursprung så att kokkemikalierna kan återanvändas i kokeriet. 

Indunstningen höjer torrhalten på luten med hjälp av färskånga samt sex stycken effekter vilka är 

seriekopplade med stigande vakuum. Den blaskiga luten från kokeriet går in i Effekt 6 och den 

färdigförtjockade luten går ut ur Effekt 1. Ångströmmen går andra vägen, färskånga går in i Effekt 1 

och ut ur Effekt 6 kommer lutånga. Ur ekonomisk synpunkt används inte ny färskånga till att höja 

torrhalten i varje effekt, detta görs enbart i Effekt 1. Det vatten som kokas av i Effekt 1 från luten går 

vidare till Effekt 2 i form av en sekundärånga och används till att höja torrhalten på luten i den 

effekten.  Samma sak händer med det vatten som kokas av från luten i Effekt 2 och så vidare bak till 

Effekt 6. Vad som gör det möjligt att avkoka vatten från luten i effekterna, trots sjunkande 

temperatur på ingående ånga till effekterna, är det stigande vakuum som skapas till effekterna 

genom kondensorer. Vakuumpumpar används för att transportera bort okondenserbara gaser ut från 

kondensorerna så att ny ånga får plats i kondensorerna. 

Då ångan överför sin värme till luten kommer ångan kondensera till ett kondensat. Man får alltså ut 

ett kondensat från ångan från varje effekt. Från Effekt 1 kommer ett färskångkondensat som är rent. 

Det är rent på grund av att färskånga används för att höja torrhalten på luten i den effekten, 

färskånga innehåller inga förorenande ämnen. I de andra fem effekterna kommer kondensatet att 

vara mer förorenat eftersom ångan utgörs av avkokat vatten från luten i föregående effekt. Med det 

avkokade vattnet följer bland annat svavelhaltiga föreningar, metanol och terpentin.  

I Effekt 5 och 6 kommer de mest lättflyktiga kemikalierna kokas av eftersom det är till dessa effekter 

luten kommer först, sedan kommer lutångan att vara renare ju längre fram i indunstningen den 

befinner sig. Detta medför att det mest förorenade kondensatet kommer härstamma från effekt 5 

och 6. Ångan som uppkommer i effekt 6 från den kokande luten har ingen ny effekt att användas i 

för att på så sätt kondenseras ned. Då används 2 kondensorer som med hjälp av råvatten 

kondenserar ned ångan. I den första kondensorn, ytkondensorn, kommer ett kondensat som är 

skapligt rent att bildas. Detta kondensat renas inte i dagsläget, men efter hösten 2015 kommer även 

ytkondensatet renas. I den andra kondensorn, efterkondensorn, kommer det mest förorenade 

kondensatet att bildas. Dessa kondensorer skapar även vakuumet genom indunstningen. 

En del av kondensatet som kommer från Effekt 1 till Effekt 6 samt kondensat från ytkondensorn är så 

pass rena att det går att använda direkt utan rening i andra processavsnitt i fabriken.  
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Däremot en del av kondensatet från Effekt 1 till Effekt 6 och från efterkondensorn måste renas för att 

det skall vara möjligt att använda i andra processavsnitt. 

Reningen görs i en så kallad stripper, vilken är en destillationskolonn där färskånga möter orent 

kondensat med hjälp av 18 bottnar som innehar ventilbottnar. Färskångan driver av de mesta av 

föroreningarna från det orena kondensatet. Målet är att uppnå så hög verkningsgrad som möjligt 

(90-100%) så att det utgående renade kondensatet skall gå att använda tillsammans med de andra 

renare kondensaten i andra processavsnitt.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 1.2 Ritning över Stripper 2. Ånga går in i botten och orent kondensat pumpas in på toppen och 

möts med hjälp av 18 bottnar som innehar ett antal ventilbottnar på varje plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.3 Processbild på indunstningsanläggning.        
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1.3 Syfte 

Rapporten syftar till undersöka maxlasten på Stripper 2 samt ifall det finns möjlighet att minska 

ångkvoten vid körning. 

1.4 Problemformulering 

Följande kommer bakgrunden till de frågeställningar som tydliggör studiens syfte beskrivas. 

Företaget planerar att byta tre effekter i en av deras två indunstningar. Detta kommer leda till en 

större kapacitet gällande lutlasten, vilket i sin tur medför högre smutskondensatflöden. Dessutom 

ska ytkondensatet efter hösten 2015 renas genom att först pumpa in kondensatet i ångledning till 

Effekt 5 där avskiljning av orent kondensat sker, vilket också medför större orent kondensatflöden än 

tidigare. Körsättet med avseende på ånga på Stripper 2 kommer även ändras då lutånga från de nya 

effekterna ska nyttjas i strippern för rening av orent kondensat istället för färskånga som används 

idag. Då den befintliga Stripper 2 planeras vara kvar ska tester köras för att se: 

Del 1 - Vilken som är den maximala belastningen av orent kondensat som är möjlig att köra över 

Stripper 2.  

Del 2 - Den optimala ångkvoten för olika belastningar utifrån verkningsgrads och ekonomiskt 

perspektiv undersöks. Dålig verkningsgrad på det orena kondensatet resulterar i oönskad lukt och 

försämrad arbetsmiljö i många berörda processavsnitt.  
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2 Teori 

I teoriavsnittet förklaras till att börja med Stripper 2s funktion och dess omkringliggande anläggning 

för att sedan behandla Stripper 2s kapacitet. Till sist klargörs vad COD är. 

2.1 Stripper 2s funktion 

En destillationskolonn, så kallad stripper, fungerar på grund av att ämnen har olika kokpunkter. 

Vidare i avsnittet kommer en stripper vid namn Stripper 2 beskrivas, en av två destillationskolonner 

på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Stripper 2 behandlar ett orent kondensat som bland annat består 

av vatten, metanol, terpentin och svavelhaltiga föreningar. Bland dessa har vatten högst kokpunkt, 

vilket innebär att vatten kommer koka bort sist. Dock kommer största delen inte kokas bort, det går 

ut som renat kondensat i botten av Stripper 2.  

Kokningen sker med hjälp av ånga, i dagsläget färskånga. Ångan tillförs mellan vätskeytan i botten av 

Stripper 2 och understa botten vilken är nummer 18. Det orena kondensatet tillförs botten fyra 

räknat uppifrån. Då det orena kondensatet når Stripper 2 är det inte vid dess kokpunkt, vilket medför 

att färskånga som stiger uppåt kommer kondensera. På grund av detta värms det orena kondensatet 

till aktuell jämviktstemperatur i Stripper 2. Botten ett till tre sett uppifrån brukar kallas 

förstärkningsbottnar, samtidigt som de undre bottnarna ned till botten 18 kallas avdrivardelen. 

Varje botten har en kant som är ungefär 40 mm hög. Denna kant har till uppgift att skapa en 

vätskenivå på varje botten. Vid kanterna finns det ett så kallat fallrör dit kondensaten bräddar över.3 

Ånga kan ta sig uppåt genom strippern och bubbla i kondensatet som ligger på bottnarna på grund 

av att det i respektive botten finns ett antal ventilbottnar. Dessa ventilbottnar är vertikalt rörliga, men 

styrs upp i sidled. Ventilbottnarna är inte täta, vilket medför att då ånga slutar tillföras kommer 

kondensatet kunna rinna genom ventilbottnarna och bottnarna självdräneras. Vid rengöring av 

strippern är detta hjälpande.3 

Då ångan bubblar i kondensatet som ligger på bottnarna kommer vattenånga kondenseras och de 

ämnen som har lägre kokpunkt än vatten kommer koka och stiga som en ånga ut ur strippern. Detta 

medför att koncentrationen av lättflyktiga komponenter, vilka är metanol, terpentin, svavelhaltiga 

föreningar, blir högre ju längre upp i Stripper 2 ångan kommer.3 

Det kondensat som rinner nedåt och tas ut längst ned i Stripper 2 är då renat från de flesta 

lättflyktiga komponenter och består till största del av vatten.  

 

 

                                                   
3 Andritz 
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2.2 Omkringliggande anläggning till Stripper 2 

Den förorenade ångan som går ut i toppen av Stripper 2 går igenom två värmeväxlare som 

kondenserar ned det kondenserbara av ångan. Detta kondensat kommer att pumpas in i Stripper 2 

igen för ytterligare rening för att erhålla högre koncentration av lättflyktiga komponenter.  

Ångan som blir kvar efter värmeväxlarna går vidare till en metanolkolonn. Den har i uppgift att 

koncentrera upp gasblandningen som kommer från Stripper 2 och genom detta, samt med hjälp av 

en partialkondensor och slutkylare, frambringa flytande metanol3. Efter värmeväxlarna finns en ventil 

058P113 som styr trycket in till metanolkolonnen. 

Kondensatet som kvarstår efter metanolkolonnen samlas i en terpentindekantör. Den har till uppgift 

att skikta terpentin och kondensat. Terpentin som ansamlas på ytan går tillsammans med metanol, 

som genererats i metanolkolonnen, till förbränning. Kondensatet däremot pumpas tillbaka till 

Stripper 2 för ytterligare rening.  

På Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå finns två destillationskolonner som har samma uppgift, dessa 

benämns Stripper 2 och Stripper 3. Då Stripper 2 och Stripper 3 använder sig av samma 

metanolkolonn kommer kondensatet som går till terpentindekantören härstamma från både Stripper 

2 och Stripper 3, men pumpas enbart tillbaka till Stripper 2, se bild 2.1.   

För att denna terpentindekantör till största del bara ska innehålla kondensat och terpentin från den 

nya ändringen på last- eller kvotändringen på Stripper 2, och inte det föregående körsättet, måste en 

viss tid gå för att den ska hinna omsättas. Fyra timmar är valt så att ett tillförlitligt prov ska utvinnas 

till detta examensarbete. Då Stripper 2 och Stripper 3 delar metanolkolonn och terpentindekantör 

kommer aldrig terpentindekantören enbart innehålla kondensat från Stripper 2. 
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Bild 2.1 Processbild på stripper 2 och 3 med omkringliggande anläggning. De relevanta delarna till 

examensarbetet är inringade i grönt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.2. Insida Stripper 2. Här ses tre bottnar där kondensat bräddar över sidorna samt ånga som 

trycker upp genom ventilbottnarna och bubblar i kondensatet. Bild härstammar från Andritz.   
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Bild 2.3. Ventilbotten till vänster i bild. Helhets bild på botten med ventilbottnar i Stripper 2 till höger i 

bild. Bild härstammar från Andritz.                                                                                       

2.3 Stripper 2s kapacitet 

År 1985 garanterades nuvarande Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå att Stripper 2 med omkringliggande 

anläggning skulle vara dimensionerad för att behandla upp till 55 m3/h orent kondensat med en 

lutångförbrukning av max 11 ton/h. Den hydrauliska kapaciteten för Stripper 2 var garanterad till 

max 90 m3/h och minimalt 18 m3/h.4 

I dagens läge vid ordinarie körsätt av Stripper 2 är ingående orent kondensatflöde till största del 

inställt på 30 m3/h med en ångkvot på 0,24. I stället för lutånga används färskånga för rening av 

kondensat i Stripper 2. Efter att tre effekter i Indunstning 2 ska bytas ut kommer Stripper 2 tillföras 

lutånga från de nya effekterna, färskånga kommer i undantagsfall användas. 

Det är inte enbart de tre nya effekterna som ska bytas ut i indunstningen vilket kommer ge ett högre 

flöde av kondensat. Ytkondensatet som i dagsläget inte renas kommer efter hösten 2015 renas 

genom att först pumpa in kondensatet i ångledning till Effekt 5 där avskiljning av orent kondensat 

sker, vilket också kommer medföra större orent kondensatflöden än tidigare.5 Det kondensatflöde 

som uppskattas köras på Stripper 2 efter ombyggnationerna är 40 m3/h6. 

                                                   
4 Tekniska data och garantier (1985) 
5 Westerberg, Tore (2015) 
6 Lundqvist, Stefan (2015)           
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2.4 COD 

Det man i labbet analyserar utifrån de uttagna ingående och utgående kondensatproverna från 

Stripper 2 är COD-halten. COD betyder Chemical Oxygen Demand. COD är syreförbrukande ämnen 

och provets värde är ett mått på mängden syre som förbrukas under totaloxidation av organiska 

ämnen i vatten7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
7 Wikipedia (2014)           
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3 Metod 

Nedan presenteras arbetsgången som följdes i detta examensarbete. Först plockades provet ut från 

Stripper 2, därefter analyserades proverna för att sedan kunna räkna ut verkningsgraden på Stripper 

2. Material som användes under Prov- och analystillfällena var följande: 

 Provburkar 

 Pipett, 10 och 2 ml 

 Kolv 250 och 50 ml 

 LCK 214 Kyvetter 

 HT 200S Uppvärmningsblock 

 DR 2800 Fotometer 

 Avjoniserat H2O 

3.1 Uttag av prover 

För att göra det möjligt att räkna ut verkningsgraden på Stripper 2 behövdes ett prov på ingående 

orent kondensat och ett på utgående renat kondensat vid varje ny last eller kvotändring. Detta 

bevarades i plastburkar tills möjlighet att utföra analys av proverna i labbet uppdagades. 

Från att last eller kvotändring gjordes på Stripper 2 krävdes det fyra timmar innan provet visade det 

korrekta värdet. Varför det i detta fall valdes att vänta fyra timmar är på grund av den tid det tar att 

omsätta det kondensat/terpentin som finns i terpentindekantören som pumpas tillbaka in till 

strippern, för mer information se avsnitt 2.2 Omkringliggande anläggning. 

3.2 Analys av prover 

Ingående orent kondensat är så pass förorenat att det behövdes spädas med avjoniserat H2O innan 

analys. Då analys med LCK 214 utförs skall inte koncentrationen i provet vara högre än 1000 mg/l 

COD. Därav användes en pipett inställd på 10 ml som fylldes med orent kondensat, vilket överfördes 

till en kolv med en volym på 250 ml. Kondensatet blandades sedan med 240 ml avjoniserad H2O. 

Utifrån detta fås en mildare koncentration på provet. Det renade kondensatet från Stripper 2 

behövdes i de flesta fall inte spädas ut med avjoniserat H2O. I ett par av proven späddes även det 

renade kondensatet ut på grund av dålig verkningsgrad i Stripper 2 och koncentrationen mg/l COD 

på kondensatet var för högt. Detta upptäcktes då kondensatet blandades i LCK 214 kyvetten och 

blandningen blev grön. I dessa situationer valdes att späda 10 ml utgående renat kondensat med 40 

ml avjoniserat H2O i en kolv med en volym på 50 ml. 
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Nästa steg var att ta en pipett inställd på 2ml för att dra upp kondensat både från ingående och 

utgående och detta fördes över till varsin LCK 214 kyvett. I LCK 214 kyvetten startade en reaktion 

mellan kondensatet och innehållet i LCK 214 kyvetten, som var Kaliumdikromat och Svavelsyra. 

Provrören placerades i Uppvärmningsblocket HT 200S, där de värmdes upp till 150oC för att sedan 

kylas ned igen. Då provrören var rumstempererade kunde slutligen COD halten i provet analyseras 

med Fotometern DR 2800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.1 Längst fram i bilden ses LCK 214 kyvetter med iblandat kondensat. Tre av kyvetterna på bilden 

är gröna vilket indikerar på för hög halt av COD för att provet ska vara möjligt att analyseras. I mitten 

ses provburkar innehållande outspätt kondensat och längst bak ses kolvar med utspätt kondensat. 
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Bild 3.2 Pipett inställd på 2 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.3 HT 200S Uppvärmningsblock. 
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Bild 3.4. Fotometer DR 2800    

           

3.3 Uträkning av verkningsgrad 

Utifrån de givna COD-halterna, som läses av i fotometern, på ingående respektive utgående 

kondensat kunde verkningsgraden räknas ut. Innan analys späddes det ingående orena kondensatet 

ut 25 gånger. Detta medförde att det givna värdet som fotometern DR 2800 angav gångrades med 

25 för att få sitt verkliga värde. Samma sak gjordes på de prov där det utgående renade kondensatet 

späddes ut. Eftersom det utgående renade kondensatet späddes ut 5 gånger innan analys, 

gångrades det angivna värdet från fotometern DR 2800 med 5 för att få sitt verkliga värde. Värdena 

som erhölls från respektive last eller kvotändring sattes in i ekvation 1 för att få ut Stripper 2s 

verkningsgrad. 

 

                                                      𝟏 − (
𝑪𝑶𝑫−𝒉𝒂𝒍𝒕 𝒓𝒆𝒏𝒂𝒕 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕

𝑪𝑶𝑫−𝒉𝒂𝒍𝒕 𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕
)                                   (1) 
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras resultaten av analyserna av de uttagna proverna vid olika last- och 

kvotändringar.  

4.1 Resultat för frågeställning del 1 

För att göra läsaren påmind om frågeställningens första del presenteras den nedan.  

Vilken är maximala belastningen som går köra över Stripper 2? 

De resultat som uppkommit till frågeställning 1, är följande. 55 m3/h kondensat med en ångkvot på 

0,2 verkar i dagsläget vara den högsta belastningen som Stripper 2 tål på grund av att gasventilen 

058P113 är då fullöppen. Ventil 058P113 sitter mellan Stripper 2 och metanolkolonnen, efter 

kondensorerna. Möjligtvis går det köra ett aningen högre flöde ifall ångkvoten ställs in lägre än 0,2.  

Enligt figur 4.1 kan utläsas att verkningsgraden vid ett kondensatflöde inställt på 55 m3/h ligger på 

ett bra värde vid en ångkvot på både 0,2 och 0,19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Förhållandet mellan verkningsgrad (y) och ångkvot (x) vid ett kondensatflöde på 55 m3/h. 

4.2 Resultat för frågeställning del 2 

För att göra läsaren påmind om frågeställningens andra del presenteras den nedan.  

Vilken är den optimala ångkvoten för olika belastningar utifrån verkningsgrads och ekonomiskt 

perspektiv?  
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I dagsläget används onödigt mycket ånga till Stripper 2, alltså 0,24 i ångkvot. I figur 4.2 kan utläsas 

att verkningsgraden på Stripper 2 vid ett kondensatflöde på 20 m3/h minskar först vid en ångkvot på 

0,19. Trots en minskande verkningsgrad från och med 0,19 i ångkvot är verkningsgraden fullt 

acceptabel ner till 0,17- 0,18 i ångkvot. 

Trots få uttagna prov på ett kondensatflöde på 50 m3/h med olika ångkvoter syns en svag 

nedåtgående trend på verkningsgraden med minskande ångkvot, se bild 4.3. Vid detta flöde ger en 

ångkvot på 0,18 och uppåt bra resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Förhållandet mellan verkningsgrad (y) och ångkvot (x) vid ett kondensatflöde på 20 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3. Förhållandet mellan verkningsgrad (y) och ångkvot (x) vid ett kondensatflöde på 50 m3. 
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4.3 Framtida körsätt 

Enligt Lundqvist, Stefan (2015) tros det framtida kondensatflödet över Stripper 2, efter bytet av tre 

effekter i Indunstning 2, bli 40 m3/h. Vid provtagning på detta flöde med en ångkvot på 0,2 uppnås 

en bra verkningsgrad. Detta kan utläsas i Figur 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4. Förhållandet mellan verkningsgrad (y) och ångkvot (x) vid ett kondensatflöde på 40 m3/h. 
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5 Diskussion/Slutsats 

Utifrån resultat från analys kommer nedan en slutsats presenteras. Därefter diskuteras ifall 

frågeställningarna besvarats. Potentiella felkällor, kommentarer kring arbetet samt begränsningar tas 

upp. Slutligen görs ett förslag kring förbättringar och vad som kan vidareutvecklas för ett säkrare 

resultat än vad som framkommit i detta examensarbete. 

5.1 Slutsats 

Del 1 - Tillverkarna till Stripper 2 utlovade att anläggningen skulle klara av ett kondensatflöde på 55 

m3/h med ett ångflöde på 11 ton/h lutånga. Utifrån analys av COD- halten i prover vid olika last-eller 

kvotändringar av Stripper 2 kan det påvisas att detta stämmer överens med verkligheten. En 

begränsning vid detta kondensatflöde är att max ånga in till Stripper 2 endast kan vara 0,2 i kvot eller 

strax däröver. Dock ger en ångkvot på 0,2 vid detta kondensatflöde en bra verkningsgrad vilket 

medför att mer ånga ej behövs. I dagsläget medför ett kondensatflöde på 55 m3/h med en ångkvot 

på 0,2 maxkapaciteten av Stripper 2. Detta på grund av att ventil 058P113 är fullöppen in till 

metanolkolonnen på utgående ånga från Stripper 2. Ifall en längre ångkvot används med ett 

kondensatflöde på 55 m3/h skulle det kunna vara möjligt att pumpa in mer orent kondensat till 

strippern. Dock har inte tid till en sådan undersökning funnits under detta examensarbete. 

I avsnitt 2.3 Stripper 2s kapacitet påvisas att Stripper 2 ska klara av en maxbelastning av ett 

kondensatflöde på 90 m3/h. För att testa det utlovade skulle den omkringliggande utrustningen 

fodras att byggas om. Reglerventilen 058P113 som sitter på ånga in till metanolkolonnen har en 

diameter på 80 mm, medan rördiametrarna in till ventilen samt efter är på 200 mm. Denna ventil är 

sannolikt en begränsning till varför endast ett kondensatflöde på 55 m3/h går att köra över Stripper 

2. Maxlasten med avseende på orent kondensat in till Stripper 2 kan därför i dagsläget sägas vara 

omkring 55 m3/h. Ifall en mindre ångkvot än 0,2 används skulle eventuellt ett högre flöde av 

kondensat kunna köras över Stripper 2. Dock har begränsning av tid hindrat test av ett högre flöde 

av kondensat vid lägre ångkvot än 0,2. 

Del 2 – Tillverkarna utlovade att Stripper 2 skulle ha en kapacitet av 55 m3/h orent kondensat med ett 

lutångflöde på 11 ton/h. Det innebär en ångkvot på 0,2. Då man idag har färskånga in till stripper 2 

inställd på en ångkvot på 0,24 kan utifrån resultat från provtagning utläsas att ångkvoten kan 

minskas som utlovat till 0,2. Även en ångkvot ner till 0,18- 0,19 bör kunna användas till de flesta 

kondensatflöden innan verkningsgraden minskar. 
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5.2 Har svar på frågeställningarna framkommit? 

Utifrån avsnitt 5.1 Slutsats kan påvisas att de två frågeställningarna besvarats. Detta dock med relativt 

osäkra svar då det hade varit nödvändigt med fler prov på varje last- eller kvotändring, samt även ta 

prover inom ett större mätområde. 20 prov per last- eller kvotändring är minimum för att ge ett 

tillförlitligt svar. 

5.3 Felkällor 

I undersökningen fanns flera potentiella felkällor. Är givarna rätt kalibrerade? Visar svar från analys 

på proverna rätt? Har tillräckligt lång tid gått för att omsätta terpentindekantören? Påverkar Stripper 

3 resultaten då Stripper 3 och Stripper 2 delar metanolkolonn och terpentindekantör? Är Stripper 2 

intakt invändigt? Har mänskliga faktorn påverkat vid analys samt provtagning? Kan egentligen ett 

uttalande om svar på frågeställningar ske i detta examensarbete då få datapunkter framtagits? Efter 

de tre effekterna i Indunstning 2 byts ut kommer lutånga användas för rening i Stripper 2 istället för 

färskånga, kommer detta påverka verkningsgraden? 

5.4 Begränsningar och kommentarer 

I detta examensarbete har tiden varit en begränsade faktor. Till denna undersökning skulle ett par 

månader krävas för att få fram säkra siffror och resultat.  

Då det finns sex olika skiftlag har det uppstått frågetecken gällande last- och kvotändringar som 

gjorts på Stripper 2, och i vissa fall ledde detta till återställning till ordinarie körsätt. Återställning till 

ordinarie körsätt resulterade i uteblivna prov.  

Begränsad tillgång till labbet har även varit ett hinder. Önskvärt hade varit ifall analys kunde göras 

efter varje provtagning, för att på så sätt se om körsättet på Stripper 2 var bra eller dåligt. Det vill 

säga om antingen en lägre kvot av ånga skulle användas eller ifall en laständring skulle göras. Att tid 

i labbet begränsade analys av prover medförde att ett flertal prover samlades tills möjlighet att 

utnyttja labbet fanns. Last- och kvotändringarna bestämdes därmed ibland utan vetskap om vad 

tidigare last- eller kvotändring gav för verkningsgrad. Indunstningen hade problem under sista tiden 

av examensarbetet vilket ledde till begränsningar av last- och kvotändringar på Stripper 2 och 

därmed uteblivna prov. 
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5.5 Förslag till förbättringar och vidare analys 

Som tidigare nämnt var tiden en begränsande faktor till detta examensarbete. Därav kunde det max 

tas två prov på vartdera ingående och utgående kondensat till varje last- eller kvotändring av  

Stripper 2. För få prov medför osäkerheter kring slutresultaten. Ett förslag till företaget för 

tillförlitligare resultat gällande hur mycket orent kondensat man kan köra med en viss ång-kvot är att 

ta minst 20 prov till varje last- eller kvotändring, för att sedan kunna ta medelvärdet av dessa svar. 

Förslag till en längre provperiod för att prova ännu fler last- och kvotändringar ges, detta för att få 

tillförlitligare svar på frågeställningarna. 
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