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Förord 
Som den avslutande delen på civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet, har jag 

under våren 2012 utfört mitt examensarbete på avdelningen energi på Ortvikens pappersbruk, SCA i 

Sundsvall.  

Jag vill rikta ett stort tack till alla på Ortviken som hjälpt mig i mitt arbete och gjort det till en rolig och 

lärorik upplevelse. Jag vill speciellt passa på att tacka min handledare på Ortviken, Mathias Dahlin, 

som varit ovärderlig genom hela examensarbetet.  

Stefan Ulander 
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Sammanfattning 
Ortvikens pappersbruk i Sundsvall har i dagsläget bristande möjlighet till framförhållning av 

kommande ångbehov. Det medför att man ofta har fel antal ångpannor i drift, endera för få pannor, 

dock oftast för många för att säkerställa tillräcklig leverans av ånga till fabriken. Detta leder till dålig 

reglermån på pannorna samt att man ofta inte kör pannorna under optimala driftsförhållanden, 

vilket leder till onödigt stora utsläpp av främst NOX och viss onödig oljeförbrukning. Syftet med detta 

arbete är att ta fram ett planeringsverktyg för energiproduktionen (EPP-verktyget) gällande den 

förväntade ångproduktionen från Ångcentralen ett dygn framöver, som ett underlag för att optimera 

ångproduktionen på bruket.  

På Ortviken kommer ungefär hälften av den totalt producerade ångan som en biprodukt från 

massaproduktionen, andra hälften produceras i Ångcentralen, som utgör den reglerande 

ångleverantören med dess totalt sex ångpannor.  

Historiska medelvärden från loggade data för ångbehov och ångproduktion från olika 

driftsförhållanden har varit grunden för beräkningarna som verktyget byggts upp med i Excel. Genom 

att bl.a. koppla den förväntade elkonsumtionen på bruket, utomhustemperaturen och körscheman 

på pappersmaskinerna för nästkommande dygn till den förväntade konsumtionen av ånga på 

Ortviken och produktion av ånga från Massafabriken (TMP), har den förväntade produktionen av 

ånga från Ångcentralen kunnat beräknas fram med EPP-verktyget. 

Resultatet från simuleringar av EPP-verktyget med aktuella driftsdata på Ortviken visar en förväntad 

ångproduktion från Ångcentralen som avviker som mest med +- 5 ton/h (ca 5 %) mot det verkliga 

utfallet, och får ses som en rimlig felmarginal. Den förväntade ångproduktionen från beräkningar i 

EPP- verktyget tillsammans med trendkurvor över de ångförbrukare som varierar mest och är svårast 

att förutsäga, gör EPP-verktygets användargränssnitt till ett bra underlag för att ha rätt antal pannor i 

drift, samt uppmärksamma fel som påverkar ångproduktionen negativt.  
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Abstract 
Ortvikens paper mill in Sundsvall has presently a lack of opportunity for advanced planning of the 

upcoming steam demand. This means that you often have the wrong number of boilers in operation, 

either too few boilers, but usually to many just to ensure sufficient supply of steam to the factory. 

This leads to poor space of controlling the boilers and that they often do not run the boilers under 

optimal operating conditions, leading to unnecessary high emissions of NOX and mainly some 

unnecessary oil consumption. The purpose of this study has been to develop a planning tool for 

energy production (EPP-tool) regarding the expected steam production as a basis for the optimizing 

steam production at the mill.  

Approximately half of the total steam production at Ortviken is produced as a bi-product from pulp 

production, the other half is produced in the steam supply unit (ÅC), which is the regulatory steam 

supplier with its six boilers. 

Mean values from the logged data for the steam demand and steam production from various 

operating conditions has been the basis of calculations by the tool built in Excel. By connecting the 

expected electricity consumption at the mill, outside temperature and schedules on the paper 

machines for the next day to be expected, consumption of steam at Ortviken and the steam 

production from the pulp mill (TMP), the expected production of steam from ÅC has been calculated 

by the EPP-tool. 

The result from simulations of the EPP-tool with actual values at Ortviken shows an expected 

production of steam from ÅC that differ at most by +- 5 ton/h (about 5 %) against the actually 

outcome, and may be viewed as a reasonable margin of error. Expected steam production from the 

calculations of the EPP-tool together with trend curves over the consumers of steam that varies most 

and which is hardest to predict, making EPP-tool’s user interface to a sound basis for having the right 

number of boilers in operation, and to identify the errors that affects the steam production 

negatively. 
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1. Inledning 
Detta är ett examensarbete för programmet civilingenjör- energiteknik som handlar om att skapa ett 

verktyg som ger en bättre framförhållning av ångproduktionen på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall.  

1.1 Bakgrund 
På Ortvikens pappersbruk behövs det stora mängder ånga till olika processer, främst till 

torkningsprocessen vid pappersmaskinerna men en hel del ånga går även till uppvärmning av 

processvatten och till lokaluppvärmningen på fabriken, där årstiden har stor påverkan på behovet. 

Vid massatillverkningen produceras ånga som en biprodukt, vilken täcker upp ungefär hälften av 

Ortvikens ångbehov på årsbasis och varierar kraftigt med hur mycket massa som för tillfället 

produceras. Allt övrigt ångbehov regleras av Ångcentralen med deras totalt sex ångpannor. 

Plötsliga förändringar av parametrar som inte går att förutse såsom brott på pappersbana på 

pappersmaskinen och minskad produktion av pappersmassa påverkar behovet av ånga kraftigt. Att 

man dels måste ha kapacitet för att täcka upp dessa svängningar på ångbehovet, samt att det inte 

finns någon möjlighet till bra framförhållning på hur den förväntade ångproduktionen kommer se ut, 

gör att man ofta ligger med för många pannor i drift för att säkerställa fabrikens behov av ånga. 

För många pannor i drift relativt ångbehovet orsakar låg last på pannorna, vilket dels medför dålig 

reglermån, dels högre emissioner (främst NOX) än om pannorna legat på högre laster. Omvänt 

riskerar för få pannor i drift att oljeförbrukningen drar i väg vid plötsligt ökat ångbehov.  

1.2 Syfte 
Detta arbete har haft som syfte att skapa ett verktyg för energiproduktionsplanering (hädanefter 

EPP-verktyget) som ska beräkna det förväntade behovet av ånga från Ångcentralen, ett dygn 

framöver.   

1.3 Mål 
Målet är att EPP- verktyget ska kunna beräkna det förväntade behovet av HT- ånga från 

Ångcentralen, under förutsättningar att den förväntade driftsituationen på fabriken är känd, med en 

felmarginal på mellan 5-10 % från verkliga utfallet. EPP- verktyget ska kunna användas av 

avdelningen Energi för att underlätta produktionsplaneringen samt till att upptäcka fel som påverkar 

ångproduktionen negativt.  

1.4 Avgränsningar 
Om verktyget fungerar som det är tänkt kommer det medföra vissa ekonomiska fördelar som färre 

pannstarter och bättre emissioner. Det är dock svårt att beräkna storleken på den ekonomiska 

vinsten vilket gör att inga ekonomiska beräkningar kommer göras. Beräkningarna på ångbehov och 

ångproduktion är baserade på medelvärden under normal drift. 
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2 Ortvikens pappersbruk 
Ortvikens pappersbruk ligger strax utanför Sundsvall och är en del av SCA-koncernen. Man tillverkar 

bestruket tryckpapper, LWC, och tidningspapper på fyra maskiner. Man har 870 anställda och en 

produktionskapacitet 880 000 ton papper per år. [14] 

2.1 Produktionsprocessen på ortviken från stock till papper 
I fig.1 kan siffermarkeringarna följas genom hela produktionsprocessen från stock till färdigt papper. I 

renseriet kapas först granveden (1A), avisas vid behov (1B), avbarkas i barktrumman(1C) och huggs 

sedan till flis(1D). Flisen transporteras därefter till massafabriken (2) där raffinörer jobbar enligt den 

termomekaniska principen, TMP, där flisen värmebehandlas och mals till massa i s.k. raffinörer (3). 

 Vanligt tidningspapper, news (kvällstidningar etc.), produceras av massa från det första 

raffinörssteget med undantag för vissa papperskvaliteter där en viss andel massa bleks. Massan 

måste genomgå ett till raffinörssteg (4) vid tillverkning av LWC- papper varefter massan sedan bleks. 

Det måste även tillsättas en mindre andel sulfatmassa (5) från Östrands massafabrik till LWC- massan 

för att ge en ökad styrka till papperet. News- och LWC-massan silas och pumpas sedan vidare till 

lagringstorn(6).  

Den färdiga massablandningen (7) som består av 1 % fiber och 99 % vatten kallas för mäld och 

pumpas ut på viran(8) som är en finmaskig plastväv. I och med avvattningen i viran så börjar 

pappersarket anta sin första form och fibrerna binds till varandra. Papperet stärks och dess torrhalt 

höjs till 45 % i presspartiet(9), genom att vattnet pressas ur och den önskade tjockleken på papperet 

formas. I torkpartiet(10) värms cylindrar upp med ånga där papperet når en torrhalt på 90 % i och 

med att värmeenergin från ångan som avges till papperet får vattnet att avdunsta. Pappersbanan 

övervakas hela tiden av ett helautomatiskt processdatasystem (11).  

Pappersmaskinerna för news och LWC fungerar enligt samma process fram till (11).  

Med fortsättning för LWC processen så åtgärdas minsta skada på papperet i skarvrullaren (12). 

Papperet bestryks(13) med en smet på båda sidorna av papperet som till största del består av lera 

och mald marmor. Efter bestrykningen så torkas papperet med infravärme, varm luft och ånga i olika 

steg. Skillnaden mellan LWC 1 och LWC 4 är att LWC 4 har en on-line bestrykningsmaskin medan 

bestrykningsmaskinen för LWC 1 ligger separat.  

Efter bestrykningsprocessen så repareras skador(14) som har uppkommit där pappersytan sedan 

”glättas” i superkalandrar(15). Den färdiga rullen, tambour, transporteras sedan till rullmaskin (16) 

där rullen skärs och rullas till önskat format. Pappersrullarna emballeras sedan (17) och skickas till 

Tunadalsterminalen för vidare distribution. 

Med fortsättning för newsprocessen så glättas papperet(18) och rullas precis som för LWC processen 

upp på en tambour, transporteras till rullmaskin(19), emballeras (20) och vidare till 

Tunadalsterminalen. [1] 
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 Figur 1. Produktionsprocessen på Ortvikens pappersbruk från stock till papper.[2] 
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2.2 Massafabriken (TMP) 
Hela linjen för massabruket på Ortviken från flis till färdig massa benämns på Ortviken som TMP. 

TMP står för termomekanisk massatillverkning (Thermo Mechanical Pulping) och är principen som 

raffinörerna jobbar efter. TMP är uppdelad i linje 1-4 som består av raffinörer som byggdes under 

1980-talet. Till varje linje hör bl.a. en utjämningsficka och tre primärraffinörer. Linje 5 som 

hädanefter kommer gå under TMP-plus är en nybyggd linje från senare delen av 2000-talet, där 

raffinörerna har större kapacitet och är mer energieffektiv än linje 1-4. De klarar av att producera 

mer pappersmassa i förhållande till raffinörernas uttagna eleffekt. Linje 1-4 har fyra rejektraffinörer 

att tillgå tillsammans medan TMP-plus har en gemensam för hela linjen.  

 

2.2.1 Raffinörer 

För massatillverkningen finns det både raffinörer i ett första steg (primärraffinörer) samt i ett andra 

steg som tar hand om massan som inte malts ordentligt (rejektraffinörer). Det finns även LWC- 

raffinörer som maler massan i ett sista steg före LWC-pappersmaskinerna. Skillnaden mellan 

primärraffinörerna och rejektraffinörerna/LWC- raffinörerna är att primärraffinörerna maler flisen 

med dubbeldiskar som roterar mot varandra och för de övriga med singeldiskar som roterar mot en 

fast platta. Se bilaga 1, där alla raffinörer finns beskrivna efter typ. I fig.2 nedan ses en principskiss 

över en primärraffinör.  

 

 
Figur 2. Schematisk bild av raffinör där A är flisinmatning, B inloppet för plugwipervatten, C malhuset och D 

malskivan. 

Pluggskruven som matar flis till raffinören gör det möjligt för avtagning av överskottsånga utan att 

det ska följa med flis bakåt med ångströmmen. Vid inmatningen med pluggskruven sker det även 

tillförsel av mellantrycksånga (hädanefter MT-ånga) för att behålla önskat övertryck. En inmatare i 

form av en dubbelskruv tar sedan över inmatningen mot centrum av den roterande malskivan, där 
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vatten hjälper till att mata flisen genom skivans inloppsöppning.  De två malskivorna bearbetar flisen 

gradvis på väg mot malskivans periferi, se fig.3.   

 

 

 

 

      

 

Figur 3. Ytskiktet på malskivan som är utformad med segment där mönstret successivt minskar utåt.  

I malprocessen så sönderdelas och friläggs fibrerna. Efter malningen slungas fiber och förångat 

vatten ut i malhuset. Denna ånga skapar då ett övertryck i malhuset vilket är en förutsättning för en 

fungerande malning genom den förhöjda temperaturen och att det tillför axialkraft till raffinören. 

Trycket i malhuset regleras genom att släppa ångan till ångomformningen, som styrs via en ventil av 

aktuellt börvärde för trycket i malhuset. Massan följer då med ångan ut från malhuset för att sedan 

skiljas åt i en tryckcyklon innan ångomformningen.[3] 

2.2.2 Utjämningsfickor 

Utjämningsficka som finns för varje linje av primärraffinörer och fungerar som ett buffertlager med 

flis som matas till raffinörerna. Flisen basas i utjämningsfickan med ånga, primärt TMP-ånga men 

även MT-ånga för att hålla önskat tryck. Målet med basningen är att öka fukthalten i flisen, mjuka 

upp ligninet och ersätta all luft i flisen med vatten och ånga. [4] 
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2.2.3 Ångomformning 

Ångomformningen är värmeväxling av den smutsiga ångan från raffinörerna med matarvatten som 

förångas till ren ånga, på Ortvikens pappersbruk kallad för TMP-ånga. 

Vid ångomformningen kondenseras huvuddelen av ångan från TMP-processen mot matarvattnet, 

som då bildar ren ånga med ett tryck ungefär 0,5 bar under trycket för ångan från TMP-processen för 

att driva på värmeväxlingen. I fig.4 ses ångomformarens konstruktion. 

 

Figur 4. Schematisk bild över ångomformare 5. 

TMP- ångan leds in i ångomformaren där huvuddelen kondenseras och matarvattnet förångas till ren 

mättad lågtrycksånga på ungefär 3,4 bara. Den TMP- ånga som inte kondenseras och som innehåller 

inerta gaser (i huvudsak terpentin), förvärmer matarvattnet in i ångomformaren till 

förångningstemperatur och kondenseras på så sätt ytterligare. Den mättade ångan ut ur 

ångomformaren leds dels direkt vidare till de slutgiltiga ångkonsumenter, samt att en del först 

blandas i ånglåda tillsammans med den överhettande LT- ångan från ångcentralen. Ångan från 

raffinören drar med sig massa vilket gör att ångledningen in i ångomformaren kan sättas igen. Detta 

bidrar till att trycket i malhuset ökar och säkerhetsventil lättar och blåser ångan över tak istället för 

till ångomformaren.[5] 

 

BOTTENBLÅSNING

TVÄTTVATTEN

TVÄTTVATTEN

TMP-

KONDENSAT

TMP-

ÅNGA

REN ÅNGA

MATARVATTEN

VENTÅNGA TILL 
TERPENTINKONDENSOR

TMP-KONDENSAT



13 
 

2.6 Ångcentralen 
Ångsystemet på bruket är uppdelat i tre olika nät. Efter pannorna ligger högtrycksnätet(hädanefter 

HT- nätet) där ångan har ett tryck på 57 bara(hädanefter LT-ånga), sedan 

mellantrycksnätet(hädanefter MT-nätet) på 11,5 bara(hädanefter MT-ånga) och 

lågtrycksnätet(hädanefter LT-nätet) som ligger på 3,25 bara(hädanefter LT-ånga). Ångcentralen står 

för produktionen av ångan som det finns behov av efter att TMP producerat sin.  

I fig.5 kan det ses en enkel översiktsbild över ångcentralen. Returkondensat från bl.a. 

pappersmaskinerna och lokalvärme filtreras först från metaller och partiklar innan det når 

matarvattentanken. Från kommunvattnet kommer ”spädvattnet” som filtreras och dejoniseras innan 

det blandas med returkondensatet i matarvattentanken. Matarvattnet pumpas dels in i 

förbränningspannorna samt till elpannan när den är i drift. Förbränningspannorna producerar HT-

ånga som sedan reduceras via mottrycksturbin och reducerstationer ned till LT-ånga och via 

reducerstationer ner till MT-ånga. Elpannan producerar endast MT-ånga men kan även den 

reduceras ned till LT-ånga vid behov.  Ångan distribueras sedan till de slutgiltiga konsumenterna.[6] 

 

Figur 5. Förenklad översiktsbild över ångcentralen, vatten in ånga ut. 
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2.7 Ångpannorna 
Fem stycken pannor, tre med snedroster, en med bubblande fluidbädd, en renodlad oljepanna samt 

en elpanna levererar ånga från ångcentralen, se bilaga1 för teknisk specifikation över pannorna.  

En gemensam matarvattentank för hela ångcentralen matar alla pannorna med vatten där kondensat 

från stora delar av fabriken, inklusive kondensat från ångackumulatorn blandas med kallt 

totalavsaltat kommunvatten.  Med en avgasning av vattnet med LT-ånga så når slutligen 

matarvattnet en temperatur på ca 120°C. Matarvattenpumparna trycksätter sedan flödet in till 

pannorna till ungefär 80-90 bara.  

Principen för alla förbränningspannorna är att matarvattnet först passerar två stycken economisers 

som sitter i pannans konvektionsdel, där vattnet tar upp värmeenergi från rökgaserna. Sedan vidare 

till kondenskylare där mättad ånga från domen kondenseras mot matarvattnet som sedan når en 

temperatur på ca 270°C innan det pumpas in i ångdomen. Vattnet cirkuleras sedan ner i falltuber till 

samlingslådor och vändkammare, sedan upp i stigtuber genom eldstaden till ångdomen igen. I takt 

med att vattnet hettas upp ökar cirkulationen och förångningen i domen. Överhettningen sker sedan 

i två steg, först i konvektionsöverhettaren varefter det sker en insprutning från den kondenserade 

ångan från domen efter kondenskylaren, för att sänka temperaturen. Sista överhettarsteget är 

således strålningsöverhettaren där ångan lämnar pannan med ett tryck på 57 bara. Skillnaden mellan 

panna 1-3 och panna 7-8 är att panna 7-8 varken har kondenskylare eller strålningsöverhettare. 

Själva eldstaden i panna 7 och 8 är avskilt från rökgasgången vilket gör att ingen strålning skulle nå en 

strålningsöverhettare där, vilket gör att all överhettning sker i konvektionssteget och detta medför 

att ingen kondenskylare behövs för att reglera ner temperaturen, eftersom temperaturen på ångan 

ut ur pannan allt som oftast inte når kritiska temperaturer. Pannorna är reglerade mot 

högtrycksnätet som ligger på 57 bara och det gemensamma ångflödet från pannorna ligger då på en 

temperatur runt 420°C, när något lägre temperatur från panna 7-8 och något högre från panna 1-3 

blandats. [7-12] 

2.7.1 Panna 1-Bubblande fluidiserande bädd 

Här eldas i dagsläget bio- och fiberslam från bakvattenavloppet, bark och olja i den ordningsföljden. 

Man återför även aska som innehåller oförbränt bränsle från panna 3. Som mest med olja så ger 

pannan 60 t/h HT-ånga. 60 t/h kommer man även upp i om det är bra kvalitet på barken och 

slammet, men i normalfallet ligger man på runt 50 t/h vid max last. Anledningen varför denna panna 

inte kan ge mer än 60 t/h är att överhettarna inte är dimensionerade för ett högre flöde än så. 

Försöker man öka effekten på pannan skulle det leda till att trycket stiger i ångdomen. Detta 

fenomen berör även de övriga pannorna. [8]  

 

2.7.2 Panna 2-Ren oljeeldad panna 

 Oljepannan är en ren oljeeldad panna som är tryckreglerad mot högtrycksnätet, som i första hand 

inte körs eftersom olja är dyrt samt att pannan har en årlig maxkvot på 25 GWh, den står på 

varmhållning och används endast vid stopp på andra pannor eller när ångproduktionen från andra 

pannor inte räcker till. [9] 
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2.7.3 Panna 3-Snedroster 

I första hand eldas här bark och sedan olja. Den nuvarande bränsleinmatningen är svårreglerad när 

det kommer till att få en jämn spridning av bränslet på rostern vilket gör det väldigt svårt att få en 

homogen förbränning i pannan, man ser helt enkelt inte bädden igenom lågorna från 

kontrollrummet. Detta leder till att man allt som oftast bara har en kapacitet på mellan 30-35 t/h HT-

ånga på fastbränsle. Något som är gemensamt för alla fastbränslepannor är oljebrännare som snabbt 

kan reglera upp kapaciteten, både vid start men även vid tryckfall på högtrycksnätet. [10] 

 

2.7.4 Panna 7 och 8-snedroster  

Biobränsleeldade pannor där eldstaden är avskilda från rökgasgången vilket gör att temperaturen på 

ångan oftast blir något lägre än i de övriga fastbränslepannorna. Med eller utan oljeinsprutning kan 

ångflödet från pannorna komma upp i 30 t/h, även här är det dimensioneringen på överhettarna som 

begränsar effektuttaget. Eftersom dessa pannor är mycket mindre än de övriga fastbränslepannorna 

så körs de primärt under vintertid då behovet av ånga på fabriken är som störst och ställs sedan av 

sommartid.[11] 

 

2.7.5 Elpannan 

 Vid fördelaktigt elpris i jämförelse med oljan kan elpannan sättas i drift när fastbränslepannorna inte 

längre kan leverera önskad effekt. Det är den enda av de fem pannorna som inte producerar HT-ånga 

utan är direkt reglerad mot MT-nätet som ligger på 11.5 bara. Elpannan har en effekt på max 18 MW 

och ger då ett flöde av MT-ånga på 30 t/h med en temperatur på ungefär 140C. Elpannan har en 

uppstartningstid på bara någon minut vilket gör MT-nätet väldigt snabbreglerat. Via reducerstation 

kan MT-ånga även strypas ner till LT-ånga vilket gör elpannan utomordentlig för att få igång 

ångsystemet snabbt efter exempelvis ett stopp.[12] 

2.7.6 Ångturbinen 

Turbinen på ortviken(G1) är av typen radiell mottrycksturbin. Vid märkeffekten på 16 MW matar 

turbinen 120 ton LT-ånga i timmen till LT-nätet.[13] 

 

2.7.7  Reducerstationer 

En reducerstation är en ventil som stryper trycket på i detta fall ånga. Förloppet för reducering av 

ånga antas adiabatisk då värmeförluster till omgivningen kan försummas.  

Eftersom inget arbete utförs kommer det att vara samma entalpi efter som innan 

reduceringen. Vid behov finns vatteninsprutning efter reducerstationen, som då reglerar 

temperaturen, eftersom ångan kan bli mycket överhettad vid strypningen. [6] 

 

2.7.8  Ångackumulatortanken 

Ångackumulatorn består av två stycken kommunicerande tryckkärl med kopplade ångledningar och 

ventiler. När fabrikens ångförbrukning sjunker så stiger trycket på LT-nätet och reduceringarna 

stänger. När trycket på HT-nätet då stiger så reglerar ångpannorna ner sin last, om trycket fortsätter 
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att stiga på HT-nätet öppnas en reglerventil till ackumulatorn, som låter ångan expandera till 

motsvarande tryck i ackumulatorn, vars tryck stiger allt eftersom ångan kondenserar och upptar 

volym i ackumulatorn. När trycket sedan sjunker på LT-nätet så öppnas en reglerventil som när 

tillfälle ges släpper ut ånga till LT-nätet tills att trycket i ackumulatorn når sitt börvärde igen.[6] 

 

2.7.9 Ångejektorer 

Vid högre ytvikter i papperstillverkningen räcker inte alltid energin i LT-ångan till för att torka 

papperet i torkcylindrarna. Då kan ångejektorer kopplas till systemet för att nå ett önskat tryck. 

Ejektorn består av en reglerventil på HT-ledningen i kombination med LT-matning. Reglerventilen styr 

efter önskad trycknivå och suger med hjälp av ejektorverkan med sig LT-ånga, därefter finns 

insprutningsvatten som reglerar temperaturen för att få önskad överhettning. På Ortviken kan LWC1 

och LWC4 på detta sätt använda sig av ånga med högre tryck, som mest 5 bara. [6] 

 

 

2.12 Processboken-PI 
Från givare och mätare över hela fabriken så loggas data kontinuerligt över alla processer på 

Ortviken. Processboken är ett översiktligt användargränssnitt för databasen PI där många av de 

loggade data från fabriken finns tillgängligt. I processboken finns mätare/taggar som visar aktuella 

driftsdata för fabrikens processer som t.ex. ångflöden, effektuttag, massanivåer etc. Det går även att 

trenda historiska driftdata från de olika mätarna/taggarna.  

2.12.1 PI i Excel 

 Genom ett tilläggsprogram i Excel som kan behandla data från PI, kan diverse olika funktioner 

användas för olika ändamål som t.ex. att beräkna medelvärden, totalvärden mm över angivna 

perioder. Funktionen som främst används i detta arbete heter ”advanced calculated data”, se fig.6. 

Genom att ange en önskad tagg, summering av taggar, division mellan taggar eller vilket uttryck man 

nu önskar använda sig av, i kombination med de villkoren/förutsättningar man vill utföra 

beräkningen under så beräknas det fram i denna programfunktion. 
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Figur 6. Funktionen “advanced calculated data”. 

I funktionen ”advanced calculated data” fylls fältet ”tagname(s)” i för den önskade taggen/taggarna, 

som ska beräknas. Under ”filter expressions” ställs villkor under vilka driftförhållanden som ska 

beräknas. Villkoren kan t.ex. vara en specifik ytvikt på papperet vid en pappersmaskin, en viss 

temperatur utomhus, att pappersmaskinen ska vara i drift etc. På så sätt fås en önskad 

driftsförutsättning efter vilket data som ska beräknas fram. 

 

 

2.13 Elprognosverktyget 
Klockan 10.00 varje förmiddag ska de största energikrävande industrierna i Sverige lägga bud till 

Nordpool på hur mycket el man vill köpa timme för timme nästa dygn med början vid midnatt, där 

buden måste ligga i block om minst tre timmar. Klockan 13.00 samma dag får man reda på vad elen 

man köpt kommer kosta timme för timme nästkommande dygn. Skulle inte elen som köpts förbrukas 

så säljs överskottet till Svenska kraftnät, förbrukas dock mer el än den inköpta så köps den delen upp 

av Svenska kraftnät. Priserna på Svenska kraftnäts köp- och säljmarknad är inget man vet i förväg 

utan ändras hela tiden, det s.k. spotpriset. Det går alltså inte att spekulera om elen man redan köpt 

för dygnet, är billigare än vilken kostnad Svenska kraftnät för tillfället köper upp oanvänd el för eller 

säljer för vid övertrassering. 

Verktyget som används för att beräkna den förväntade elkonsumtionen nästkommande dygn för 

Ortviken baseras i korta drag på effektbehovet för raffinörerna samt övrig elförbrukning såsom 

pumpar, fläktar, kompressorer etc. Buden till Nordpool läggs därefter vad verktyget beräknat. En del 

ändringar sker utefter hur massanivån ser ut i lagren. Framför allt på vintern när variationen på 

elpriset kan variera kraftigt så kan massanivån byggas upp när priset antas vara lägre och på så sätt 
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köper man mindre el under dygnets spetstimmar. Det kan även vara så att man vet att raffinörer ska 

stå för revision vilket skulle betyda att man måste ha hög massanivå för att ändå tillgodose 

pappersmaskinerna med den massa som krävs. [15] 

3. Insprutningsvatten för ångkylning efter reducerstation och turbin  
Temperaturreglering sker I hela ångsystemet med insprutning av trycksatt matarvatten med en 

temperatur på 120°C.  

En reducerstation är en ventil som stryper flödet på i detta fall ånga så att trycket reduceras. 

Förloppet för reducering av ånga antas adiabatisk då värmeförluster till omgivningen kan försummas.  

Eftersom inget arbete utförs skulle entalpin(h) efter reducering vara densamma efter som före 

reducerstationen om inte vatteninsprutning tillämpades. Vatteninsprutning reglerar temperaturen, 

eftersom ångan annars skulle bli mycket överhettad vid strypningen.   

Sambandet mellan ångflödena före och efter reducering samt vatteninsprutning blir då 

ṁ𝑢𝑡ℎ𝑢𝑡 = ṁ𝑖𝑛ℎ𝑖𝑛 + ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟ℎ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟                                                                                                              (1) 

där entalpierna och massflödena ut motsvarar önskade ångdata på LT- och MT-nätet och in 

motsvarar ångdata på HT-ångan in i reducerstationen.  

Ångflödet genom turbinen påverkar hur stor eleffekt den kan avge som i sin tur påverkar entalpin i 

utloppsångan. Vid minskat ångflöde/eleffekt så ökar entalpin på utloppsångan varvid vatten måste 

sprutas in för att reglera temperaturen på LT-nätet. Vid märkeffekt(16 MW) kommer det inte 

behövas någon insprutning på ångan efter turbinen eftersom temperaturen gått ner till den önskade 

överhettningstemperaturen på LT-nätet.    

 Det finns ingen fungerande mätning på ångflödet in i turbinen, men det görs kontinuerliga 

avläsningar på eleffekten som turbinen avger och tryck och temperatur på ångan efter turbinen vid 

samma tillfälle. Från ett effekt- och entalpidiagram byggd efter entalpin för dessa tryck- och 

temperaturavläsningar kan entalpin tas fram vid en känd avgiven eleffekt från turbinen. Sambandet 

för energibalansen efter turbinen kan då användas för att beräkna insprutningen 

ṁ𝐿𝑇ℎ𝐿𝑇 = ṁ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑢𝑟𝑏ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑢𝑟𝑏 + ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟ℎ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟               (2) 

[7] [18] 

 

4 Metod 
Genom utbildning på plats för de relevanta processerna, diskussioner med driftspersonal samt att ha 

studerat produkt- och processbeskrivningar så har den kunskap som behövdes för projektet 

införskaffats. 

Arbetet inleddes med att kartlägga alla omfattade ångflöden. 
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EPP-verktyget byggdes upp i Excel och ska bl.a. har som uppgift att beräkna fram hur mycket ånga 

som konsumeras och produceras på TMP under nästkommande dygn bl.a. utifrån den elprognos som 

redan lagts. En del val ska även göras i EPP-verktyget för att eleffektfördelningen på fabriken ska 

stämma överrens med hur den förväntas se ut under dygnet. Anledningen till varför EPP-verktyget till 

stor del byggdes på elprognosen var dels att undvika för mycket manuell inmatning i EPP-verktyget, 

samt att raffinörerna som är de största elkonsumenterna på fabriken i allra högsta grad påverkar 

konsumtionen och produktionen av ånga.  

Utifrån att elprognosen även visar vilka ytvikter som kommer att köras på respektive pappersmaskin 

för varje timme, beräknar EPP-verktyget behovet av ånga till pappersmaskinerna utifrån vilken ytvikt 

som förväntas köras på de olika pappersmaskinerna.   

Underlaget till beräkningarna var loggade data från fabrikens interna processbok, PI. För att data ska 

stämma överrens med hur verkligheten ser ut på fabriken idag så baserades beräkningarna på 

medelvärden över loggade data under de tre senaste åren, då förutsättningarna på fabriken inte 

ändrats märkvärt. De kartlagda ångflöden analyserades med hjälp av trender i processboken och 

kategoriserades efter vilken påverkan som påverkade flödet (driftförhållande, årstidsvariation mm).  

För att bestämma vad som styrde det årstidsvarierande ångbehovet gjordes beräkningar för att se 

om temperaturen på inkommande älvvatten hade en signifikant påverkan på ångbehovet eller om 

det var temperaturvariationen i luften utomhus som hade den största påverkan. Utifrån resultatet av 

beräkningarna bestämdes vilka parametrar som de årstidsvarierande ångflödena skulle variera med.  

Kvoter beräknades fram över hur mycket ånga som i genomsnitt konsumerades och producerades 

vid ett visst eleffektuttag. Här analyserades även hur rimligheten såg ut för dessa beräkningar. 

Utifrån att EPP-verktyget beräknar fram det förväntade behovet av ånga samt hur mycket ånga som 

ångomformarna förväntas producera blev det ångbehov som inte var uppfyllt den ångproduktion 

som ångcentralen ska stå för. Allt behov av LT- och MT-ånga beräknades om till det förväntade 

behovet av HT-ånga som Ångcentralen ska leverera. 

För att se precisionen hos EPP- verktyget så gjordes simuleringar med aktuella driftsdata på fabriken, 

för att se hur väl den framräknade produktionen av HT- ånga från ångcentralen stämde överens med 

den verkligt aktuella produktionen.  

 

5 Beräkningar  
Beräkningar av medelvärden över de tre senaste åren gjordes med funktionen ”advanced calculated 

data” från fig.6, under olika driftförhållanden för bl.a. ångbehov och eleffektuttag för just det 

specifika driftförhållandet som söktes.  
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5.1 Ångbehov på pappersmaskinerna  
För varje pappersmaskin beräknades medelvärden för de ingående ångflöden var och ett för sig. 

Beräkningarna byggde från loggad data under de tre senaste åren. Villkoren som ställdes för 

beräkningarna var att maskinen var i drift, att en viss ytvikt kördes samt att det aktuella flödet skulle 

vara större än noll men mindre än maxvärdet för mätområdet för den givna mätaren, för att inte 

riskera att få med värden då mätaren inte fungerade korrekt. Alla ångflöden till pappersmaskinen 

adderades för de olika ytvikterna för att få fram det totala ångbehovet från pappersmaskinen vid en 

specifik ytvikt. 

 

5.2 Ångbehov med påverkan från årstidsvariationen 
Analyser av trender i PI avgjorde hur vida ångflöden kan tänka sig ha en stor påverkan av årstiden 

eller inte. Vatten från Indalsälven pumpas in i fabriken i ungefär 40 t/h för att bl.a. användas för att 

kyla diverse processer och fylla på vattnet som massan späds ut med(bakvattnet). Förutom vattnet 

som går till kyla så värmer man enligt Lars-Olof Ivarsson, produktionsingenjör, det mesta av vattnet 

med spillvärme. Det beräknades ändå medelvärden för ångflöden som hade en stor variation med 

årstiden för varje grad på det inkommande älvvattnet till fabriken och som enskilt jämfördes mot 

temperaturerna utomhus över året. Utifrån resultatet av denna jämförelse skulle det avgöras om och 

hur det årstidsvarierande ångbehovet skulle beräknas med hänsyn till vattnet, temperaturen 

utomhus eller bägge delar.  

5.3 Raffinörer/utjämningsfickor   
Behovet av MT-ånga till raffinörerna beräknades fram utifrån hur stor effekt som raffinörerna 

förbrukade i genomsnitt under en treårsperiod och vad medelbehovet av ånga under samma period 

var.  

Rejektraffinörerna på linje 1-4 drar endast ånga vid start vilket gör att dessa inte räknades in som 

ångförbrukare i prognosen. Inte heller rejektraffinören räknades in eftersom den drar en försumbar 

mängd LT-ånga under drift och inte MT-ånga.                                                                                                                              

Primärraffinörerna på linje 1-4 har ungefär samma kapacitet och eftersom det på förhand är svårt att 

förutse exakt vilka linjer som kommer vara i drift samt för att göra EPP- verktyget mer 

användarvänligt så beräknades gemensamma medelvärden både på raffinörernas medeleffekt samt 

dess ångbehov.  

Kvoten för i genomsnitt hur många ton/h MT-ånga och effekt som en raffinör drar på linje 1-4 

beräknades enligt ekv.1 nedan. 

𝛼𝑃𝑟𝑖𝑚𝑟𝑎𝑓𝑓.𝐿1−4 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿1−4

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿1−4
                                    (3) 

För att sedan i prognosen få fram hur många ton MT-ånga som raffinörerna på linje 1-4 förväntas dra 

multiplicerades ekv.1 med hur mycket effekt som linje 1-4 förväntas konsumera enligt ekv.4 

ṁ𝑃𝑟𝑖𝑚𝑟𝑎𝑓𝑓,𝐿1−4 = 𝑃𝐿1−4 ∙
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿1−4

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿1−4
                                        (4) 
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Allt som oftast så är alla raffinörer på TMP- plus i drift eftersom de är nyare och mer energieffektiva 

än raffinörerna på linje 1-4. Utifrån dessa förutsättningar så valdes ett gemensamt medelvärde både 

för effekt samt ångbehov.  

Kvoten för i genomsnitt hur många ton/h MT-ånga och eleffekt som en raffinör drar på TMP-plus 

beräknades enligt ekv.5 nedan. 

𝛼𝑃𝑟𝑖𝑚𝑟𝑎𝑓𝑓,𝑇𝑀𝑃+ =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑇𝑀𝑃+

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑇𝑀𝑃+
                       (5) 

För att sedan i prognosen få fram hur många ton/h MT-ånga som raffinörerna TMP+ förväntas 

förbruka ska ekv.5 multipliceras med hur mycket effekt som raffinörerna på TMP+ förväntas 

konsumera enligt ekv.6 

ṁ𝑃𝑟𝑖𝑚𝑟𝑎𝑓𝑓.𝑡𝑚𝑝+ = 𝑃𝑅𝑎𝑓𝑓.𝑡𝑚𝑝+ ∙
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑇𝑀𝑃+

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑇𝑀𝑃+
                                                 (6) 

LWC- raffinörerna till pappersmaskin 1 och 4 har ungefär lika stor maxkapacitet vid full last och 

medelvärdena för effektbehovet och behovet av ånga beräknades gemensamt för båda raffinörerna. 

Kvoten mellan ånga och effekt beräknades enligt ekv.7 nedan. 

𝛼𝑅𝑎𝑓𝑓.𝐿𝑊𝐶 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿𝑊𝐶

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿𝑊𝐶
                        (7) 

För att sedan i EPP- verktyget få fram hur många ton/h MT-ånga som LWC- raffinörerna förväntas 

förbruka, ska ekv.7 multipliceras med hur mycket effekt som LWC- raffinörerna förväntas konsumera 

enligt ekv.8 

ṁ𝑅𝑎𝑓𝑓.𝐿𝑊𝐶 = 𝑃𝑅𝑎𝑓𝑓.𝐿𝑊𝐶 ∙
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿𝑊𝐶

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿𝑊𝐶
                                                                                                                (8) 

Utjämningsfickorna som i sig inte drar någon effekt, beror behovet av ånga av hur många raffinörer 

som är i drift på den linjen. Ju fler raffinörer som är i drift desto mer flis måste värmas av ånga i 

utjämningsfickan för att klara av att tillgodose raffinörerna med flis. Därför beräknas behovet av MT-

ånga till utjämningsfickan fram utifrån hur stor den sammanlagda medeleffekten på raffinörerna är 

på linjen för dess utjämningsficka och vad ångbehovet dit är under samma period. Precis som med 

ångbehovet till primärraffinörerna på linje 1-4 så beräknades ett gemensamt medelvärde för alla 

utjämningsfickor på linje 1-4.  Kvoten mellan eleffekt och ånga beräknades enligt ekv.9 nedan 

𝛼𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎.𝐿1−4 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑅𝑎𝑓𝑓.𝑡𝑜𝑡
                                                                                                                          (9) 

För att sedan i EPP-verktyget få fram hur många ton/h MT-ånga som utjämningsfickorna på linje 1-4 

förbrukar multiplicerades ekv.9 med hur mycket effekt som linje 1-4 förväntas konsumera enligt 

ekv.10 

ṁ𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎.𝐿1−4 = 𝑃𝐿1−4 ∙
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑅𝑎𝑓𝑓𝑡𝑜𝑡
                                (10) 

Precis som för ångbehovet till primärraffinörerna på TMP-plus så beräknades medelvärdena på effekt 

och ånga utefter att alla raffinörer är i drift. Kvoten beräknades således efter medelvärdet av 

ångbehovet till utjämningsfickan och medelvärdet av linjens totala raffinörseffekt enligt ekv.11 

nedan.    
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𝛼𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎,𝑇𝑀𝑃+ =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑇𝑀𝑃+.𝑡𝑜𝑡
                                                                                                        (11)     

För att sedan i EPP- verktyget få fram hur många ton/h MT-ånga som utjämningsfickan på TMP-plus 

förbrukar multiplicerades ekv.11 med hur mycket effekt som primärraffinörerna på TMP-plus 

förväntas konsumera enligt ekv.12 

       

ṁ𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎.𝑇𝑀𝑃+ = 𝑃𝑅𝑎𝑓𝑓.𝑇𝑀𝑃+ ∙
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑇𝑀𝑃+.𝑡𝑜𝑡
                                                                                                (12) 

       

5.4 Ångomformning 
Ångproduktionen från ångomformare 2-4 sker via värmeväxling av ångan från primär- och 

rejektraffinörerna på linje 2-4 samt från LWC-raffinören till LWC4 med inkommande matarvatten. 

Ångan från den enda raffinör som kan sättas i drift på linje 1 (R13) samt LWC-raffinören till LWC1 

(R62) går till skrubber(ångan tvättas och värmer upp processvatten) när de är i drift och värmeväxlas 

således inte i ångomformare. Medelvärde av den totala effektförbrukningen av raffinörer på linje 2-4 

samt LWC4-raffinören (R63) beräknades under en period då samma raffinörer kördes konstant utan 

avbrott. Under denna period beräknades medelvärdet för hur mycket ånga totalt som 

ångomformarna 2-4 producerar. Kvoten mellan ånga och effekt beräknades då enligt ekv.13 nedan.  

𝛼Å𝑂2−4 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,Å𝑂2−4,𝑡𝑜𝑡

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑅𝑎𝑓𝑓,𝑡𝑜𝑡
                                                                                                                                   (13) 

För att sedan i EPP-verktyget beräkna hur många ton mättad LT-ånga som ångomformare 2-4 

producerar multiplicerades ekv.11 med hur mycket effekt som de raffinörer vars ångbildning går till 

ångomformning förväntas förbruka enligt ekv14 nedan. 

ṁÅ𝑂2−4 = (𝑃𝐿2−4 + 𝑃𝑅63 + 𝑃𝑟𝑒𝑗,𝑅81−84) ∙
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,Å𝑂2−4,𝑡𝑜𝑡

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑅𝑎𝑓𝑓,,𝑡𝑜𝑡
                                    (14) 

TMP-plus består av två ångomformare, ångomformare 5 för raffinör R52 och ångomformare 6 för 

R53,R54 och rejektraffinören R55. Eftersom flödesmätarna efter ångomformningen inte alls är 

trovärdiga, beräknades ångflödet till skillnad från linje 2-4 utifrån matarvattnet in i ångomformarna, 

men annars på samma sätt. Beräkning av kvot för ånga och effekt blev då enligt ekv.15 nedan. 

𝛼Å𝑂5 =∙
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑣𝑎,Å𝑂5

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑅𝑎𝑓𝑓𝑡𝑜𝑡,
                                                                                                                                     (15) 

För att sedan i EPP-verktyget få fram hur många ton/h mättad LT-ånga som ångomformare 5 

producerar multiplicerades ekv.15 med hur mycket effekt som raffinör R52 beräknas ge om den är i 

drift enligt ekv.16 nedan.  

ṁÅ𝑂5 = 𝑃𝑅52 ∙
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑣𝑎,Å𝑂,𝐿5

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑅𝑎𝑓𝑓𝑡𝑜𝑡
                                                  (16) 

Ångproduktionen från ångomformare 6 beräknades på samma sätt som för ångomformare 5 utifrån 

matarvattnet. Den totala medeleffekten beräknades utifrån samma princip som för ångomformare 2-

4, alltså att den totala medeleffekten beräknas under en period när raffinörerna är i drift utan start 
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och stopp. Kvoten mellan medelvärdet på matarvattnet till ångomformare 6 och totala 

medeleffekten blev då enligt ekv.17 nedan. 

𝛼Å𝑂6 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑣𝑎,Å𝑂6

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑅𝑎𝑓𝑓𝑡𝑜𝑡
                                                                                                                                     (17) 

För att sedan i EPP-verktyget få fram hur många ton mättad LT-ånga som ångomformare 6 

producerar multipliceras ekv.17 med hur mycket effekt som R53, R54 och R55 förväntas komma dra 

tillsammans enligt ekv.18 nedan. 

ṁÅ𝑂6 = 𝑃𝑅53+𝑅54+𝑅55 ∙
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑣𝑎,Å𝑂,𝐿6

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑅𝑎𝑓𝑓𝑡𝑜𝑡
                                             (18) 

 

5.5 Vatteninsprutning efter turbinen och reducerstationerna 
För att kunna beräkna om den LT- och MT- ånga som ångcentralen måste tillgodose bruket med till 

den HT- ånga som faktiskt behöver produceras så krävs det att insprutningen av vatten vid 

reduceringarna kunde beräknas. Insprutningen krävs för att sänka temperaturen på den alltför då 

överhettade ångan som uppkommit efter strypningen ner till önskad temperatur. Insprutningen i sin 

tur bidrar till att mindre HT-ånga krävs för att uppfylla ett större behov av LT- och MT-ånga.[14] 

Kurvan mellan ånga och eleffekt för turbinen, se fig7, gjorde det möjligt att beräkna producerad 

eleffekt vid givet ångbehov på LT-nätet. Turbinkurvan är tagen från turbinleverantören, ABB, se 

bilaga 4, men med begränsningen att märkeffekten ligger på 16 MW vid ett uttag av LT- ånga på 120 

t/h istället för 17 MW vid 130 t/h. 

 

 
Figur7. Ång- effektdiagram för STAL, radiell mottrycksturbin. 

Där ekvationen för turbinkurvan ges av 

𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 0,0259ṁ𝐿𝑇
2 − 1,1887ṁ𝐿𝑇 + 33,913                                                                                             (19) 
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Vetskapen om vilken eleffekt som produceras vid ett visst uttag av LT-ånga gjorde det möjligt att ta 

fram entalpin på ångan efter turbinen genom kurvan i fig.8 mellan eleffekt och entalpi på ångan ut 

från turbinen, beräkna flödet på insprutningen efter turbinen.    

 
Figur8. Diagram över eleffekt och entalpi på ånga efter turbinen.  

Där ekvationen för kurvan mellan effekt och entalpi ges av  

ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑢𝑟𝑏 = 0,0083𝑃5 − 0,3341𝑃4 + 4,5702𝑃3 − 20,075𝑃2 − 57,044𝑃 + 3353,7                                     (20)         

Genom samband för energibalansen efter turbinen som ges av ekv.2 från kapitel 3 

samt flödesbalansen efter turbinen 

ṁ𝐿𝑇 = ṁ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑢𝑟𝑏 + ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟                                                (21) 

ges flödet på vatteninsprutningen efter turbinen enligt 

ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟 = ṁ𝐿𝑇
ℎ𝐿𝑇−ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑢𝑟𝑏

ℎ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟−ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟.𝑡𝑢𝑟𝑏
                                                (22) 

Där ångbehovet och entalpin på LT- nätet är känt liksom entalpin på insprutningsvattnet samt 

beräkning av entalpin på ångan efter turbinen från evk.20.  

Vid beräkning av flödet för insprutningsvattnet efter reducerstationerna användes sambandet för 

energibalansen över reducerstationen från ekv.1 i kapitel 3, samt flödesbalansen  

ṁ𝑛ä𝑡 = ṁ𝐻𝑇 + ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟                                                                                                                                      (23) 

som gäller för både LT-reduceringen och MT-reduceringen. 

Ekvationerna för insprutningarna efter reduceringarna blev således 

ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟 = ṁ𝐿𝑇
ℎ𝐿𝑇−ℎ𝐻𝑇

ℎ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟−ℎ𝐻𝑇
                                                                                                                                  (24) 

för LT-reduceringen 

och 

y = 0,0083x5 - 0,3341x4 + 4,5702x3 - 20,075x2 - 57,044x + 
3353,7

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

0 5 10 15 20

En
ta

lp
i[

kJ
/k

g]

Eleffekt[MW]

Effekt-entalpi

Poly. (Effekt-entalpi)



25 
 

ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟 = ṁ𝑀𝑇
ℎ𝑀𝑇−ℎ𝐻𝑇

ℎ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟−ℎ𝐻𝑇
                                                                                                                                 (25)                             

   

 för MT-reduceringen.  

  

Den produktion av HT-ånga som krävs för att möta behovet av LT-ånga ges av  

 ṁ𝐿𝑇−𝐻𝑇 = ṁ𝐿𝑇 − ṁ𝑒𝑗𝑒𝑘𝑡,𝐻𝑇 − ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟,𝑡𝑢𝑟𝑏 − ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟,𝑟𝑒𝑑                                              (26) 

Där LT-behovet är det behov som skulle vara om inte ångejektorn användes, användes ångejektorn 

så dras det behovet av HT-ånga bort från behovet LT-ånga. Insprutningen efter turbinen och 

reducerstation drogs sedan bort eftersom det innebär en lägre mängd producerad HT-ånga än den 

slutliga LT-ångan. 

För produktionen av HT-ånga utifrån behovet av MT-ånga så drogs insprutningen efter 

reducerstationen bort enligt       

ṁ𝑀𝑇−𝐻𝑇 = ṁ𝐿𝑇 − ṁ𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟,𝑟𝑒𝑑                                                                                                                                (27)                                                                                                                                                                                                

Den totalt förväntade produktionen av HT-ånga blev således 

ṁ𝐻𝑇 = ṁ𝐿𝑇−𝐻𝑇 + ṁ𝑀𝑇−𝐻𝑇 + ṁ𝑒𝑗𝑒𝑘𝑡,𝐻𝑇                                                          (28) 
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6. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet för de medelvärden som beräknats fram samt för de kvoter som 

presenterades i kapitel 5 samt resultat från analyserna av det årstidsvarierade ångflödena och 

ångflödena till TMP. Resultatet av EPP-verktyget presenteras i form av en enklare uppställning över 

en timme istället för 24 timmar som är det riktiga för att det ska vara så lättöverskådligt som möjligt. 

Slutligen presenteras resultatet av simuleringarna av EPP-verktyget samt ett resultat av 

användargränssnittet. 

6.1 Årstidsvarierande ångflöden 
I fig.9 som baseras på medelvärden över tre år kan man se hur det årstidsvarierande ångbehovet 

under specifika temperaturer utomhus varierar med temperaturen från det till fabriken inkommande 

älvvatten.  

 
Figur9. Det totalt årstidsvarierande ångbehovet illustreras med hur det från ett urval av sex valda 

temperaturer utomhus varierar med älvvattentemperaturen in i fabriken. 

Utifrån resultatet kan man inte se några direkta samband över att en lägre temperatur på 

vattnet skulle medföra ett större ångbehov.  
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I fig.10 nedan som baseras på samma medelvärden som fig.9 kan man se hur det årstidsvarierande 

ångbehovet vid specifika temperaturer på det inkommande älvvattnet varierar med 

tomhustemperaturen. 

 
Figur10. Det totalt årstidsvarierande ångbehovet illustreras med hur det från ett urval av fem valda 

temperaturer på älvvattnet in i fabriken som varierar temperaturen in i fabriken. 

Utifrån det här resultatet i figuren ovan kan man se ett klart samband över hur ångbehovet ökar med 

en lägre temperatur utomhus men inte med vattentemperaturen, ångbehovet är t.o.m. lägre för 

vissa temperaturer på vattnet som är lägre än andra. Utifrån resultaten i fig.9 och fig.10 togs beslut 

om att endast utföra beräkningarna av ångbehovet som varierar med årstiden med hänsyn till den 

varierande utomhustemperaturen. 

 

I fig.11 nedan kan man se utifrån medelvärden över tre år av det totala ångbehovet, för varje grad 

mellan -21 till 21°C, hur det varierar med temperaturen utomhus mellan ungefär 68 t/h när det är 

som kallast till 20 t/h när det är som varmast. 

 
Figur11. Totala ångbehovet som påverkas av årstiden för varje gradskillnad mellan -21°C till 21°C. 
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Från 21°C och uppåt så var skillnaden i ångbehov försumbar och temperaturen under -21°C fanns det 

ingen loggad data för. Ekvationen för det årstidsvarierande ångbehovet blir utifrån funktionens 

trendkurva i fig.11  

å𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣å𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣𝑎𝑟 = 0,0259𝑡2 − 1,1887𝑡 + 33,913                       (29) 

där syftet med ekvationen är att användas i EPP-verktyget genom att variabeln t byts ut mot 

förväntad utomhustemperatur, där utfallet blir det förväntade ångbehovet.  

 

6.2 Ångflöden till pappersmaskinerna 
Ångbehovet för pappersmaskinerna varierar efter hur hög ytvikten är på papperet som produceras. 

Det är behovet av ånga vid torkprocessen som ökar ju högre ytvikter som körs eftersom det krävs 

mer entalpi för att torka papperet.  I fig.12 visas det totala behovet av ånga vid olika pappersytvikter 

för de olika pappersmaskinerna. Eftersom vissa flöden till pappersmaskinerna starkt varierar med 

årstiden så är de inräknade i resultatet i fig.11 istället.  

 
Figur12. Totala ångbehovet till pappersmaskinerna vid olika ytvikter.  

Alla maskinerna kör individuella ytvikter där man kan se att maskinerna som producerar news-

papper kör lägre ytvikter än vad de som producerar LWC- papper i och med att LWC- papperet är 

bestruket.  

 

6.3 Raffinörernas behov av MT-ånga 
Specifika medelvärden för ångbehov och effekt för alla raffinörer kan ses i bilaga.1. De medelvärden 

som resultaten i detta kapitel bygger på är gemensamma medelvärden för raffinörerna på linje 1-4 , 

TMP- plus, rejektraffinörer samt LWC- raffinörerna var och en för sig utifrån de specifika 

medelvärdena i bilaga1. 
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Kvoten mellan ångbehov för raffinörerna på linje 1-4 och den uttagna effekten på samma raffinörer 

beräknades från ekv.3 med medelvärden över de tre senaste åren. I genomsnitt låg ångbehovet på 

0,6 t/h och den uttagna effekten på 10,6 MW för alla raffinörer på linje 1-4.  

𝛼𝑃𝑟𝑖𝑚𝑟𝑎𝑓𝑓.𝐿1−4 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿1−4

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿1−4
=

0,6

10,6
= 0,06 𝑡/𝑀𝑊ℎ  

Variationen av det genomsnittliga ångbehovet för de enskilda raffinörerna låg mellan 0,25 till 1 t/h.   

Kvoten mellan ångbehov för raffinörerna på TMP- plus och den uttagna effekten på samma raffinörer 

beräknades från ekv.5 med medelvärden över de tre senaste åren. I genomsnitt låg ångbehovet på 

2,1 t/h och den uttagna effekten på 15,5 MW för alla raffinörer på TMP- plus.  

𝛼𝑃𝑟𝑖𝑚𝑟𝑎𝑓𝑓,𝑇𝑀𝑃+ =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑇𝑀𝑃+

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑇𝑀𝑃+
=

2,1

15,5
= 0,14 𝑡/𝑀𝑊ℎ  

Variationen av det genomsnittliga ångbehovet för de enskilda raffinörerna låg mellan 1,49 till 2,65 

t/h.  

Kvoten mellan ångbehov för LWC- raffinörerna den uttagna effekten för dessa raffinörer beräknades 

från ekv.7 med medelvärden över de tre senaste åren. I genomsnitt låg ångbehovet på 1,9 t/h och 

den uttagna effekten på 3,8 MW för dessa raffinörer.  

𝛼𝑅𝑎𝑓𝑓.𝐿𝑊𝐶 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿𝑊𝐶

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝐿𝑊𝐶
=

1,9

3,8
= 0,5 𝑡/𝑀𝑊ℎ  

Variationen av det genomsnittliga ångbehovet för de enskilda raffinörerna låg mellan 1,5 till 2,2 t/h.   

 

6.4 Utjämningsfickornas behov av MT-ånga 
I fig.13 kan det ses hur behovet av mellantrycksånga till utjämningsfickorna varierar med uttagen 

effekt på raffinörerna. Man kan se ett samband mellan ökat behov vid högre effektuttag.  

 

 
Figur13. Ångbehovet vid olika stora effektuttag med medelvärden var 10 minut under ett dygn. 
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Fig.13 säger egentligen att ju fler raffinörer som är i drift desto fler utjämningsfickor krävs. Skillnaden 

i ångbehov för olika många raffinörer i drift vid en linje kan inte antas öka eller minska proportionellt 

med effektuttaget. Det som beräknas är då egentligen hur stort ångbehovet är i genomsnitt för en 

utjämningsficka, därför bygger medelvärdet för de beräknade kvoterna på när det är en, två eller tre 

raffinörer i drift på en linje för att avspegla alla fall med en gemensam kvot.  

Kvoten mellan ångbehov för utjämningsfickorna på linje 1-4 och den uttagna effekten från de 

raffinörer som matas med flis från dessa utjämningsfickor beräknades från ekv.9 med medelvärden 

över de tre senaste åren. I genomsnitt låg ångbehovet på 1,7 t/h och den uttagna eleffekten på 21,6 

MW för alla utjämningsfickor på linje 1-4.  

𝛼𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎.𝐿1−4 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑅𝑎𝑓𝑓.𝑡𝑜𝑡
=

1,7

21,6
= 0,08 𝑡/𝑀𝑊ℎ  

Skillnaden mellan medelvärden på ångbehovet för TMP- plus mot linje 1-4 är att det inte fanns 

tillräckligt många fall när det vara en eller två raffinörer i drift på TMP- plus vilket innebar att 

beräkningar endast innefattade när det var tre raffinörer i drift, som också är normalfallet.

  

Kvoten mellan ångbehov för utjämningsfickan på TMP- plus och den uttagna effekten från de 

raffinörer som matas med flis från denna utjämningsficka beräknades från ekv.11 med medelvärden 

över de tre senaste åren. I genomsnitt låg ångbehovet på 1,6 t/h och den uttagna eleffekten på 46,4 

MW för utjämningsfickan på TMP- plus.   

𝛼𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎,𝑇𝑀𝑃+ =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑈𝑡𝑗𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙.𝑇𝑀𝑃+.𝑡𝑜𝑡
=

1,6

46,4
= 0,03 𝑡/𝑀𝑊ℎ  
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6.5  Ångproduktion från ångomformarna  
En analys av hur ångproduktionen förändras med uttagen effekt på de raffinörer som är kopplade till 

ångomformaren kan man se ett exempel på ångomformarna 2-4 i fig.14.  

 
Figur14.  Trendkurva från processboken. Den gröna kurvan är det totala eleffektuttaget på de raffinörer som är 

kopplade till ångomformare 2-4. Den blå kurvan är ångflödet från ångomformarna 2-4.  

Ångproduktionen följer effektuttaget förhållandevis linjärt under förutsättningen att det mesta av 

ångan från raffinörerna går till ångomformning och inte släpps via säkerhetsventiler över tak efter att 

massa pluggat igen ångledningen.  

Kvoten mellan producerad ånga från ångomformarna 2-4 och den uttagna effekten på raffinörerna 

vars ånga går till ångomformarna 2-4 beräknades från ekv.13 med medelvärde över perioder där i 

princip ingen ånga från raffinörerna släpptes över tak, alltså när ventilöppningarna är helt stängd. 

Detta för att få ett resultat som avspeglar fallen där driften är optimal. Medelvärdet för 

ångproduktionen låg för dessa perioder på 81 t/h vid ett effektuttag från raffinörerna på 89,4 MW. 

𝛼Å𝑂2−4 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,Å𝑂2−4,𝑡𝑜𝑡

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑅𝑎𝑓𝑓,𝑡𝑜𝑡
=

81,0

89,4
= 0,9   

Kvoten mellan producerad ånga från ångomformare 5 och den uttagna effekten från raffinören vars 

ånga går till ångomformare 5 beräknades från ekv.15 med medelvärde när ventilöppningen från 
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raffinören var stängd och raffinören var i drift. Medelvärdet för ångproduktionen över en 3 års period 

blev då 16,4 t/h vid effektuttaget 14,9 MW.   

𝛼Å𝑂5 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑣𝑎,Å𝑂5

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑅𝑎𝑓𝑓𝑡𝑜𝑡,
=

16,4

14,9
= 1,1  

Kvoten mellan producerad ånga från ångomformare 6 och den uttagna effekten på raffinörerna vars 

ånga går till ångomformare 6 beräknades från ekv17 med medelvärde över perioder där 

ventilöppningarna var stängd. Medelvärdet för ångproduktionen låg för dessa perioder på 31,1 t/h 

vid effektuttaget från raffinörerna på 28,4 MW.   

     

𝛼Å𝑂6 =
ṁ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑣𝑎,Å𝑂6

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑅𝑎𝑓𝑓,𝑡𝑜𝑡
=

31,1

28,4
= 1,1    

 Tabell1 Medelvärden av ångproduktionen från ångomformarna och den uttagna eleffekten på raffinörslinjen 

som hör till respektive ångomformare. 

Ångomformare Effekt[MW] Ångproduktion [t/h] 

ÅO 2-4 89,4 81,0 

ÅO 5 14,9 16,4 

ÅO 6 28,4 31,1 

 

6.6 EPP-verktyget 
För att redovisa detta kapitel har ett exempel valts för hur man kan lägga energiprognosen och vad 

utfallet då blir. För att på ett mer lättöverskådligt sätt redovisa resultatet så har första timmen av 24 

valts ut. 

6.6.1 Verktygets inputdata 

Användaren som ska lägga energiprognosen för ångcentralen behöver fylla i en del alternativ enligt 

tab.12 nedan. Det ska väljas hur många grader man tror att utomhustemperaturen ungefär kommer 

vara. R52-R54 representerar raffinörerna på TMP- plus vilka för det mesta kommer vara i drift, men 

vid vetskap om att någon av raffinörerna ska stå för revision eller liknande så skrivs en nolla in istället 

för ettan. Rejektraffinörerna på linje 1-4 är fyra stycken, utifrån hur många man räknar ha i drift så 

skriver man in det antalet. Står hela linjen på TMP- plus eller vid revision så ska det skrivas in en nolla 

på rejektraffinören på TMP- plus, annars en etta. Det är relativt viktigt att skriva in om R13, alltså den 

enda raffinören på linje 1 som är klar att sättas i drift, ska vara i drift eller inte eftersom dess 

ångproduktion inte går till ångomformaren. Om R13 räknas gå trots att man i för tillfället kör en 

annan raffinör istället så medför det att den verkliga ångproduktionen från ångomformarna kommer 

vara högre en vad prognosen visar, likaså med LWC-raffinören R62. Vid vissa ytvikter på LWC4, 

speciellt de lägsta så väljer man att skriva in en etta annars en nolla. 
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Tabell2. Information som ska ifyllas av den som ska lägga energiprognosen. 

Utetemp R52 R53 R54 Rejraff L1-4 Rejraff TMP+ R13 R62 R63 

9 1 1 1 2 1 1 1 1 

 

 I tab.3 nedan kan man sedan utifrån valen man gjort i tabell2 se hur fördelningen av det förväntade 

effektuttaget den första timmen ser ut. Från beskrivningen av elprognosen under rubrik 2.12 är den 

det totalt förväntade effektkonsumtionen på bruket. Det övriga effektuttaget på fabriken som är i 

form av kompressorer, pumpar etc. ligger under fabrik övrigt. Utifrån valen man gjorde i tab.2 visas 

det totala effektuttaget från förbrukarna som förväntades vara i drift. Detta beräknades med 

medelvärden, se bilaga1, för hur mycket effekt varje elförbrukare beräknas dra när den är i drift. 

Effektuttaget för dessa förbrukare samt fabrik övrigt ligger således under kolumnen totalt exklusive 

linje 2-4. Genom att subtrahera det ”totala exklusive linje 2-4” så fås således hur stort effektuttaget 

förväntas vara för raffinörerna på linje 2-4. 

Tabell3. Fördelningen av effektuttaget på bruket 

Elprognos Fabrik övrigt tot exkl. L2-4 L2-4 

195 54 146 49 

 

I elprognosverktyget så bestäms det vilka ytvikter man förväntas köra på respektive pappersmaskin 

för varje timme enligt tabellen nedan.  

Tabell4. Ytvikterna som körs på respektive pappersmaskin 

Ytv LWC1 Ytv PM2 Ytv LWC4 Ytv PM5 

65 60 57 49 

 

6.6.2  Verktygets output 

Fram tills nu har man med de val man har gjort i inputdelen av verktyget fått ett underlag efter vilka 

förutsättningar är som ska beräkna fram ångbehovet och den förväntade ångproduktionen. Man 

behöver alltså från och med nu inte göra några fler val utan förutsättningarna styr helt och hållet hur 

utfallet blir. Beräkningarna i cellerna är uppbyggda med om- satser och ekvationer som visar resultat 

utifrån hur förutsättningarna ser ut.   

I tab.5 nedan visas behovet av LT-ånga på bruket för olika konsumenter. För pappersmaskinerna 

visas LT-behovet efter de ytvikter som är vald att köra, se bilaga2 för specifika ångbehov för olika 

ytvikter och pappersmaskiner. Genom att den förväntade temperaturen utomhus från tab.2 sätts in i 

ekv.17 blir utfallet av det totala ångflöde som varierar med temperaturen utomhus enligt kolumnen 

årstidsvariation 26 t/h. Övriga flöden ersätter de ångflöden som det inte finns mätning på. Dessa 

flöden är approximerade utifrån ångflöden som antas vara ungefär lika stora. I takt med att mätning 

på dessa flöden börjar ske så kan de tas bort från övriga och läggas under endera årstidsvarierande 
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ångflöden eller ångflöden till pappersmaskinerna. Summan av dessa ångflöden blir det totalt 

förväntade behovet av LT-ånga på bruket. 

Tabell5. Fördelning för behovet av LT-ånga på bruket  

LWC1 PM2 LWC4 PM5 Årstidsvar Övriga Tot LT 

45 28 49 43 26 15 207 

 

Behovet av MT-ånga under de driftsförutsättningar som är angett visas i tab.6. Det enda behovet av 

MT-ånga till pappersmaskinerna är till torkpartiet på bestrykarmaskinen på LWC 1 där flödet varierar 

med ytvikten på papperet enligt bilaga 2. Utifrån insättning i ekv.4,6,8,10,12 av resultaten för de 

ångkvoter som beräknats fram så erhålls ett visst ångbehov för respektive förbrukare, där summan 

av alla behov blir det totalt förväntade behovet av MT-ånga på bruket.    

Tabell6. Fördelning för behovet av MT-ånga på bruket 

LWC1 R 62 R63 Utjficka+ Utjficka l 1-4 Primärraff + Primärraff L 1-4 Övriga flöden Tot MT 

3 2 2 2 5 6 4 1 23 

 

I tab.7 visas hur produktionen av ånga är fördelade utifrån de driftsförutsättningar som angetts. 

Utifrån insättning i ekv.14,16,18 med resultatet av beräkningarna för ångkvoterna från ekv.11,13,15 

samt de medelvärden över effektförbrukningen på respektive raffinörer, se bilaga1, så beräknas 

produktionen av LT-ånga från ÅO2-6. Summan av ångomformarnas ångproduktion subtraheras från 

det totala LT-behovet på bruket, se tab.5, för att sedan det behov av LT-ånga som finns kvar då blir 

den LT-ånga som ångcentralen måste leverera tillsammans med den totala mängden MT- ånga från 

tab.6. 

 

Tabell7. Fördelning av ångproduktion mellan ångomformare och ångcentralen. 

ÅO 2-4 ÅO 5 ÅO 6 Tot. ÅO 2-6 LT-ÅC MT-ÅC 

35 14 35 84 123 24 

 

Det som är känt fram tills nu är hur stor del av LT- MT- behovet som måste fyllas upp av 

ångcentralen. Dessa behov har nu beräknas om till den faktiska mängden HT- ånga som måste 

produceras från ångpannorna på ångcentralen för att möta dessa behov. I tab.8 visas hur 

beräkningarna sker steg för steg fram tills att vi har en totalt förväntad produktion av HT-ånga.  

 

Tabell8. Beräkningen från LT- och MT-behov till producerad HT-ånga. 

Ej
. 

LT-
från 
ÅC 

Red. 
LT 

Inspr. 
efter red 

Villkor 
turbin(min 30 

t/h) 

ÅC -LT-
via turb 

Tur
bin 

entalpi 
efter turb. 

Inspr. 
efter turb 

LT-
HT 

Inspr.
efter 
MT 
red 

MT-
HT 

TOT 
HT t/h 

0 123 3,1 0,6 0 120 16 2780 0 122 4 20 143 
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[t/
h] 

[t/h] [t/h] [t/h] [t/h] [t/h] [M
W] 

[kJ/kg] [t/h] [t/h] [t/h] [t/h] [t/h] 

 

Eftersom att det i detta exempel inte körs några höga ytvikter på LWC 1 och 4 så medför det att det 

inte heller behövs någon HT-ånga till ejektorerna vilket gör att den då visar 0 t/h i detta fall. Det 

totala LT-behovet minus ejektångan blir det totala mängden LT-ånga som måste levereras från ÅC. 

LT- nätet som kräver 123 t/h LT-ånga, kan bara reducera 120 t/h genom turbinen vilket gör att 3 t/h 

måste reduceras i reducerstation. Utifrån ekv.24 så beräknas den insprutning som då krävs efter 

reduceringen för att ångan ska komma ner till en entalpi på 2780 kJ/kg. Genom turbinen så kör man 

utöver ett maxuttag till LT-nätet på 120 t/h ett minuttag på runt 30 t/h. Den LT-ånga som då tas ut 

från turbinen har alltså ett minvillkor på 30 t/h, vilket gör att om behovet på nätet understiger 30 t/h 

så visas kolumnen med det villkoret i kolumnen för den LT-ånga som ska tas via turbinen men annars 

från kolumnen ”LT från ÅC”.  Med ekv.19 beräknas då hur mycket eleffekt som produceras genom 

turbinen, i detta exempel 16 MW. Utifrån att eleffekten är känt så beräknas entalpin på ångan efter 

turbinen fram med ekv.20 till 2780 kJ/kg. Eftersom det är den önskade entalpin på LT-nätet så krävs i 

detta fall ingen insprutning efter turbinen. Den mängd HT- ånga som måste produceras för att möta 

upp LT-behovet blir således enligt ekv.26 122 t/h. Eftersom behovet av MT-ånga uppgick till 24 t/h 

enligt tab.6 så blir den mängd insprutning som krävs 4 t/h med ekv.25 och således blir den HT-ånga 

som måste produceras för att möta upp MT-behovet enligt ekv.27, 20 t/h.  

6.6.3 Resultat från simuleringar med EPP-verktyget  

De simulerade fallen är den förväntade produktionen av HT-ånga utifrån driftsituationen som den ser 

ut för tillfället på bruket från beräkning med EPP-verktyget. Den aktuella produktionen av HT-ånga är 

huri verkligheten av ångproduktionen ser ut på ångcentralen vid samma tidpunkt som när 

simuleringen gjordes. Simuleringarna gjordes för att se hur bra energiprognosen vart med 

förutsättningen att man visste hur effektfördelning och utomhustemperaturen mm såg ut och inte 

bara som den förväntades vara. Alltså en simulering för att se hur väl EPP- verktyget fungerade med 

ekvationerna, medelvärden mm som den är uppbyggd av i realtid. 

 
Figur15. Aktuell ångproduktion mot simulerad ångproduktion. 

När simuleringarna gjordes så var i princip ventilöppningarna helt stängd på raffinörerna som var i 

drift för att dålig ångproduktion från ångomformarna inte skulle påverka skillnaden mellan aktuell 
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och simulerat ångproduktion från ångcentralen. Som mest så blev skillnaden 6 t/h men höll sig 

annars mellan +- 5 t/h.  

 

6.6.3 Gränssnittet i processboken  

Det slutgiltiga resultatet av EPP-verktyget visas enligt fig.15 i processboken. Gränssnittet är uppbyggt 

med tre fönster. De gröna staplarna i fönstret i mitten är hur energiprognosen för dagen ser ut. Den 

svarta kurvan är hur det verkliga utfallet av ångproduktionen från ångcentralen ser ut hela dagen 

fram till ögonblicken man är i just då. Fönstret till höger visar energiprognosen för i morgon, alltså 

det totalt förväntade behovet av HT-ånga för nästkommande dygn som exemplet visade i tab.7. 

Klockan 24.00 så flyttar prognosen för nästa dygn över till fönstret i mitten. 

 Fönstret till vänster som består av fyra mindre fönster är till som hjälp för att se varför utfallet av 

ångproduktionen inte stämmer överens med vad prognosen säger. Dessa fyra fönster representerar 

de faktorer som i högst grad påverkar produktionen av ånga från ångcentralen.  

Det övre fönstret visar elprognosen och det aktuella utfallet av effektuttaget vilket är en nödvändigt 

utifrån det perspektivet att det förväntade behovet av HT-ånga är beräknad utifrån hur elprognosen 

är lagd.  

Det andra fönstret uppifrån visar hur mycket ånga de fyra pappersmaskinerna konsumerar vilket är 

viktigt att veta eftersom medelvärdena av ångbehovet till maskinerna är beräknade under 

förhållandet att pappersmaskinerna är i normal drift.  

Det tredje fönstret visar matarvattnet in till ångomformarna som i princip en upprepning av det övre 

fönstret, i och med enligt fig.14 där producerad ånga från ångomformarna i princip förändras linjärt 

med effektuttaget. 

 
Figur15. Gränssnittet för EPP-verktyget i processboken. 
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Sammanslagning av all dessa faktorer ger en förståelse till varför ångproduktionen ser ut som den 

gör. Fig.15 är ett exempel då hela TMP-plus linjen har havererat vilket gör att dess ångproduktion 

avstannar helt och Ångcentralen måste täcka upp behovet.  

Vid detta tillfälle kan det vara så att man ställs inför ett val. Med det plötsligt kraftiga bortfallet från 

TMP funderar man på om man ska starta oljepannan för att klara av att möta ångbehovet. Som läget 

då ser ut, att det förväntade ångbehovet kommer vara konstant resten av dygnet och det inte sker 

någon värmning av bakvattnet gör att man beslutar sig för att avvakta eftersom man tror att man 

kommer kunna möta upp ångbehovet ändå. Utan ett förväntat ångbehov så hade läget kanske varit 

annorlunda, man hade kanske inte vågat vänta, eller för den sakens skulle inte orkat räkna ihop alla 

parametrar i huvudet, utan startat oljepannan i onödan för att man inte trodde att man skulle klara 

av att möta ångbehovet.  

7. Diskussion  
 

Resultatet från simuleringar av EPP-verktyget med aktuella driftsdata på Ortviken som visade en 

förväntad ångproduktion från Ångcentralen som avviker som mest med 6 ton/h (ca 5 %) mot det 

verkliga utfallet, får ses som en rimlig felmarginal. Den förväntade ångproduktionen från beräkningar 

i EPP- verktyget tillsammans med trendkurvor över de ångförbrukare som varierar mest och är 

svårast att förutsäga, gör EPP-verktygets användargränssnitt till ett bra underlag för att ha rätt antal 

pannor i drift, samt uppmärksamma fel som påverkar ångproduktionen negativt.  

Det fanns inga tydliga samband mellan att ångbehovet vid en given utomhustemperatur som varierar 

med vattentemperaturen skulle öka med minskad vattentemperatur, det kan till stor del bero på att 

det mesta av uppvärmningen av vatten sker med spillvärme, och den del som värms med ånga inte 

utgör tillräckligt stor del av det totala ångbehovet för att det ska märkas någon direkt påverkan. Även 

fast resultatet inte visade några direkta samband så kan det ändå tänkas att vattentemperaturen har 

en minimal påverkan på det årstidsvarierande ångbehovet men att det drunknar i alla de andra 

komplexa variationerna på bruket.      

MT-ångan både till utjämningsfickorna och raffinörerna kan inte sambandet mellan ångbehov och 

den uttagna eleffekten kopplas som linjära. Eftersom variationen för dessa ångflöden inte är så stora 

kan ändå beräkningarna av hur mycket de drar i genomsnitt mot uttagen eleffekt ses som det bästa 

alternativet, detta eftersom den uttagna eleffekten i hög grad återspeglar hur många raffinörer som 

är i drift.  

Utjämningsfickan på TMP-plus drog mer MT-ånga i genomsnitt än vad de på linje 1-4 gjorde. Detta 

beror troligtvis på att eftersom raffinörerna producerar mer pappersmassa mot dess effektuttag än 

vad de på linje 1-4 gör, borde vara en förklaring till varför det krävs mer MT-ånga till att hålla trycket i 

utjämningsfickan, för att basningsprocessen ska fungera bra för den större mängden flis den måste 

leverera till raffinörerna.  

Eftersom variationer av effektuttaget på de raffinörer vars ånga går till ångomformning, näst intill 

visade sig vara linjärt med ångan ut från ångomformarna, tros kvoterna som är beräknade på 

genomsnittlig ångproduktion och uttagen raffinörseffekt spegla hur ångproduktionen från 
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raffinörerna vid en förväntat eleffektuttag ser ut, på ett trovärdigt sätt. Det som dock drar ned 

trovärdigheten är oklarheten i hur mycket matarvatten som försvinner i den kontinuerliga 

bottenblåsningen i ångomformare 5 och 6 eftersom den genomsnittliga ångproduktionen är 

beräknad på matarvattnet in i ångomformaren och inte på ångan ut. Enligt diskussion med 

produktionsingenjör, Hans Christmansson, försvinner det dock endast kring 3 %. 

 Det övriga behovet av LT-ånga i EPP-verktyget som i exemplet är satt till 15 t/h är en ganska stor 

osäkerhetsfaktor, eftersom det inte alls finns några mätningar på dessa flöden. Genom att med 

simuleringar av EPP-verktyget med aktuell effektfördelning på bruket, aktuell utomhustemperatur 

mm, jämföra hur mycket HT-ånga som prognosen visar i jämförelse hur den verkliga aktuella 

produktionen av HT-ånga är från ÅC, har det övriga behovet kunnat regleras till en mängd som täcker 

upp differensen mellan prognostiserat ångbehov och verkligt aktuellt utfall. Det har då tagits ett 

medelvärde på hur mycket differensen är vid olika simuleringar för att få en rättvis bild på hur stort 

det övriga behovet är. 

8. Förslag till fortsatt arbete 
Precisionen i själva prognosverktyget överträffade mina förväntningar. Det visade med andra ord att 

ångflöden på fabriken har analyserats och beräknats under olika driftsförhållanden på ett noggrant 

sätt. Efter projektets gång ändrades förutsättningarna på Ortviken eftersom man byggde om 

pannornas brännare från oljebrännare till pulverbrännare, samt att man ökade kapaciteten på 

pannorna. Detta pga. att ett samarbete med Sundsvall energi infördes där man ska leverera värme till 

fjärrvärmenätet, i form av att ånga kondenseras. Detta betyder att lasten på pannorna kommer att 

öka och det kommer inte vara lika känsligt att köra brännare eftersom man inte behöver elda olja för 

att komma upp i högre effekter. Användandet av verktyget får en ökad betydelse i och med att 

genom att ställa en prognos på vad fabriken förbrukar ett dygn framöver, även kunna få en prognos 

för hur mycket värme man kommer ha möjlighet att skicka in på fjärrvärmenätet. Det fortsatta 

arbetet kommer vara att anpassa prognosverktyget efter de nya förutsättningarna som dyker upp. 

Dels efter produktionsledet men även utföra nya beräkningar av medelvärden för ångkonsumenterna 

i takt med att det tillkommer nya maskiner som drar ånga samt att ångkonsumtionen för de 

befintliga maskinerna förändras. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  
 

Medeleffekt och medelbehov av MT-ånga beräknade i PI över tre år 

Konsument [MT] Effekt. raffinörer [MW] Ångbehov.konsument [t/h] 

Raffinör L1-4 10,7 0,6 

Raffinör TMP-plus  15,5 2,1 

LWC R62 3,8 1,9 

LWC R63 3,8 1,9 

Utjficka L1-4) 21,6 1,7 

Utjficka TMP-plus 46,4 1,6 

 

 

Ång- och vattendata på fabriken 

  LT(öh) MT(öh) HT(öh) LT(mättad) Inspr. vatten 

T °C 155 193 420 130 120 

P[bara] 3,25 11,5 57 3,4 85 

h[kJ/kg] 2780 2805 3300 2730 500 
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Bilaga 2. 
Medelvärden för effekt och ångbehov på raffinörerna för de tre senaste åren 

Raffinör Effekt[MW] Ångbehov[t/h] 

R13 (primärraffinör) 9,1 0,6 

R21 (primärraffinör) 10,6 0,6 

R22 (primärraffinör) 10,5 0,3 

R23 (primärraffinör) 11,2 0,3 

R31 (primärraffinör) 11,0 0,6 

R32 (primärraffinör) 10,7 0,4 

R33 (primärraffinör) 10,9 0,8 

R41 (primärraffinör) 11,2 0,8 

R42 (primärraffinör) 11,1 0,9 

R43 (primärraffinör) 11,0 1,0 

R81 (rejektraffinör) 4,5 0,0 

R82 (rejektraffinör) 4,2 0,0 

R83 (rejektraffinör) 4,2 0,0 

R84 (rejektraffinör) 4,4 0,0 

R52 (primärraffinör) 15,2 1,5 

R53 (primärraffinör) 14,8 2,7 

R54 (primärraffinör) 16,5 2,1 

R55 (rejektraffinör) 8,4 0,0 

R62 (lwc-raffinör) 3,3 2,3 

R63 (lwc-raffinör) 4,2 1,4 
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Bilaga 3. 
Medelvärden för ångbehov till pappersmaskinerna vid olika ytvikter för de tre senaste åren 

Konsument Ytvikt [g/m2] Ångbehov[t/h] 

LWC1 [LT] 60 43,0 

  65 45,4 

  70 48,1 

  75 51,1 

  80 53,1 

  90 55,0 

      

LWC1 [MT] 60 2,8 

  65 3,2 

  70 3,8 

  75 4,1 

  80 5,0 

  90 5,5 

      

PM2 [LT] 45 22,7 

  49 23,7 

  52 25,1 

  55 25,9 

  60 27,9 

      

LWC4 [LT] 51 45,4 

  54 47,5 

  57 49,3 
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  60 51,0 

  65 53,6 

  70 54,0 

  80 58,7 

      

PM5 [LT] 43 37,8 

  45 40,2 

  49 43,4 
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Bilaga 4. 
 

 


