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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga energiflödena i blekeriet på Domsjö Fabriker 

AB och att skapa en beräkningsmall som kan användas vid kommande energikartläggningar. 

Det huvudsakliga målet med energikartläggningen var att kartläggningen skulle resultera i 

åtgärdsförslag som skulle minska energianvändningen och kostnaderna för Domsjö Fabriker 

AB.  

För att beskriva de olika energiflödena har det mesta av data byggt på historiska fabriksvärden 

från Domsjö Fabrikers interna processövervakningssystem WinMops. En del värden som varit 

intressanta för kartläggningen har inte funnits i WinMops. För att ta reda på dessa värden har 

en del kvalitativa antaganden gjorts, detta i samråd med kunnig personal från Domsjö Fabriker. 

För att validera resultatet från energikartläggningen utfördes massbalanser för att säkerställa att 

alla flöden hade inkluderats. När energibalanserna var uppställda gjordes en närmare studie av 

ångflödena för att lokalisera åtgärder som minskade energiförbrukningen och därmed 

kostnaderna. Det resulterade i en fördjupning av två stycken åtgärdsförslag: återvinna 

ångkondensat för att minska ångflödet och avveckla en mekanisk avhartsning för att spara 

elenergi.  

Totalt tillsattes 396 GWh/år i blekeriet och av det gick 19,5 GWh/år till förluster. Det största 

tillförda energiflödet var den oblekta massan på 194 GWh/år och därefter KVV-flödet till filter 

fyra på 122,2 GWh/år. Det största bortförda energiflödet var surluten till indunstningen på 253 

GWH/år som motsvarar 64 procent av den totalt tillförda energin. 

Iden för att återvinna ångkondensatet är att köpa in en värmeväxlare som växlar ångkondensatet 

mot ett hartsflöde. Hartsflödet värms idag med ånga och ångkondensatet leds till avlopp. För 

att avgöra om detta var möjligt utfördes beräkningar för två fall. Ett fall då ångkondensatet höll 

atmosfärstryck och ett fall då det var trycksatt. Resultatet visar att detta förslag var fullt möjligt 

för de båda fallen. Vid atmosfärstryck skulle extra ånga behöva tillsättas för att få den önskade 

temperaturhöjningen på hartsflödet men besparingen skulle ändå bli omkring 225 kkr/år. Det 

trycksatta systemet skulle ge en besparing av minst 485 kkr/år och ingen extra ånga skulle 

behöva tillsättas för att värma hartsflödet.  

Förslaget att avveckla den mekaniska avhartsningen innebär att tre stora pumparna som knådar 

in lut i massan tas bort. Luten ska då istället sprutas in i massan i ett MC-stup och för att få en 

tillräcklig inblandning av luten kan en kemikaliemixer köpas in. Detta skulle öka 

ångförbrukningen i blekeriet men spara in stora elkostnader. Besparingen skulle bli minst 1,06 

miljoner kronor/år.   

Om Domsjö Fabriker återvinner ångkondensatet istället för att det ska gå till spillo och om 

vidare studier visar att den mekaniska avhartsningen inte är nödvändig för slutprodukten skulle 

de kunna spara 1,5 miljoner kronor/år.  
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Abstract  
The aim of this Master Thesis was to investigate the energy flows in the bleachery at Domsjö 

Fabriker AB and to create a calculation model that could be used in the future for energy audits. 

The main goal with this energy audit was to identify energy savings suggestions.  

To investigate the energy flows data has been analyzed from different measuring devices in the 

bleachery. The measuring devices measured mass flows, temperatures and the amount of solids 

in the flows. Assumptions where done together with knowledgeable engineers at the factory 

when data was lacking. To validate the energy flows a balance of mass flows where done to 

ensure that no unknown filtrate had been income or outcome from the bleachery. When the 

energy flows where determined a deeper investigation was done for the steam flows to identify 

energy savings. It resulted in two suggestions: recycle the steam condensate to reduce the steam 

flows and to liquidate the adding of lye in three big pumps to save electric energy.   

The idea to recycle the steam condensate is to buy a heat exchanger that exchanges the steam 

condensate toward a flow with resin. Today the resin flow is heated with steam and the steam 

condensate leads to a drain. To determine if this was possible two cases where done. One case 

was when the pressure of the steam condensate was atmospheric and one case when the pressure 

was 7 bars. The result shows that this suggestion was possible for both cases. When the pressure 

was atmospheric extra steam needed to added but still the saving was around 200 000 SEK/year. 

When the condensate flow was 7 bars no extra steam needed and the savings was more than 

485 000 SEK/year.  

The idea to liquidate the adding of lye in three big pumps is instead to lead the mass flow past 

the pumps. Instead the lye will be added in an existing centrifugal pump (MC-pump). To ensure 

that enough mixing obtained a chemical mixer could be purchased. This suggestion would 

increase the steam flow but save a lot of electric energy. The saving would be at least 1,06 

million SEK/year.  

The conclusion would be that if Domsjö Fabriker decide to recycle the steam condensate and 

liquidate the pumps the saving would be 1,5 million SEK/year.  
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Förord 
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lärorikt och gett mig en stor inblick hur det är att arbeta på en industri. Detta tack vare några 
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alltid funnits till hand för mig.   
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Robert Eklund, handledare vid Umeå Universitet, som har varit till stor hjälp vid uppbyggandet 

av denna rapport.  

Eva Larsson, energichef på Domsjö Fabriker, för korrekturläsning av rapporten.   

Sist men inte minst vill jag tacka min sambo och bästa vän Tobias Lodin för att ha stöttat mig 

under hela utbildningen och gjort den till en oförglömlig tid!  
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1. Inledning 
Massa- och pappersindustrin i Sverige är den industrisektor som använder mest energi. Den 

totala energianvändningen i Sverige 2013 uppgick till 375 TWh och då stod industrisektorn för 

144 av dem. Massa- och pappersindustrin svarar för ungefär hälften av den använda energin i 

industrisektorn. [1].  

Det som ligger till grund för energi- och miljömålen i Sverige är bland annat EU:s beslutande 

målsättningar för 2020. En målsättning som EU satt upp innebär att unionen ska minska sin 

energikonsumtion med 20 procent till 2020 jämfört med 2008 [1]. Detta är tänkt att utföras 

genom bättre energieffektivitet. För att nå målen till 2020 har EU satt upp direktiv och 

förordningar som i sin tur har implementerats i svensk lag. En sådan lag är lagen om 

energikartläggning i stora företag. 

Lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266) trädde i kraft den 1 juni 2014 [2]. Lagen 

är till för att förbättra energieffektiviteten i stora företag. Kartläggningen ska ge svar på hur 

mycket energi som används och tillförs i verksamheterna. Vidare ska den komma fram till 

kostnadseffektiva åtgärder för att minska företagets energianvändning och öka 

energieffektiviteten. Med stora företag avses företag som sysselsätter minst 250 personer och 

har en årsomsättning på minst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 

miljoner euro per år. Domsjö Fabriker faller därmed under stora företag och har skyldighet att 

utföra energikartläggningar minst vart fjärde år [2]. Domsjö Fabriker är certifierade enligt 

energiledningsstandarden ISO 50 001 [3] som säger bland annat att en energikartläggning ska 

utföras. Lagen om energikartläggning i stora företag anger att kartläggningen kan utföras inom 

ramen för ISO 50 001 och att kraven är tillräckliga. Energikartläggningen på Domsjö Fabriker 

kommer att utföras avdelningsvis där avdelningarna är följande: kokning, blekning, 

indunstning, torkning, virkeshantering, kokvätskeberedning, pannhus, lignin, etanol, biorening 

samt stödprocesser. I detta arbete kommer energikartläggningen fokuseras på blekeriet.   

1.1.  Domsjö Fabriker AB 

Idag har Domsjö Fabriker en ungefärlig omsättning på 1,9 miljarder kronor och sysselsätter 

cirka 400 personer [4]. År 1999 såldes MoDo fabriken och olika innovativa företag tog över 

och investeringar och omställningen till ett bioraffinaderi tog fart. År 2011 köpte det indiska 

företaget Aditya Birla Domsjö Fabriker AB [4]. Domsjö Fabrikers affärsidé idag är att förädla 

så mycket som möjligt från trädets beståndsdelar. Huvudprodukterna som produceras är 

cellulosa, etanol och lignin där cellulosan och ligninet säljs över hela världen. Kunderna 

förädlar cellulosan till en mängd olika produkter bland annat viskos, livsmedel som korvskinn, 

bindemedel till läkemedel, konsistensgivare i färg och till rengöringsprodukter [4]. Viskos som 

är en textilfiber har stora fördelar i jämförelse med bomull. Produktionen av bomull är enormt 

vattenkrävande och är idag världens mest kemikalieintensiva jordbruk [5]. De använder 11 

procent av jordens jordbrukskemikalier och 25 procent av jordens insektsgifter [5]. Även stora 

mängder konstgödning används vid bomullsodlingarna. Skogen däremot kräver ingen 

bevattning, inga bekämpningsmedel och inga kemikalier för att växa [4]. Vidare konkurrerar 
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inte skogen och därmed inte heller viskosen med livsmedelsproduktion vilket bomullsodling 

gör. Ligninet förädlas till framför allt tillsatser i betong men även som bindemedel till djurfoder 

och som tillsatsmedel vid geoteknisk borrning. Etanolen säljer Domsjö Fabriker till Sekab som 

i sin tur säljer den vidare. Etanolen används huvudsakligen som råvara till kemiska produkter 

men även till biodrivmedel, spolarvätska och som köldbärare.  

1.2.  Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga energiflödena i blekeriet och att skapa en 

beräkningsmodell som kan användas vid kommande energikartläggningar. Det huvudsakliga 

målet med energikartläggningen var att kartläggningen skulle resultera i åtgärdsförslag som 

skulle minska energianvändningen och kostnaderna för Domsjö Fabriker AB. Vidare skulle en 

processbild över blekeriet skapas och kartläggningen skulle läggas in i WinMops för att 

energiläget i blekeriet i framtiden enkelt ska kunna följas. Målet med arbetet var att ta fram: 

 En skiss över blekeriet med de huvudsakliga energiflödena 

 En bild/figur över energiflödena in och ut från blekeriet 

 En beräkningsmall som kan användas vid kommande energikartläggningar 

 Konkreta energibesparingsförslag 

1.3. Avgränsningar 

Denna studie ger inte en komplett bild över energiflödena då kemikalieflödena och 

råvattenflödena har uteslutits från studien. Anledningen till detta är att vid normal produktion 

tas inte råvatten in i processen och kemikalieflödena är mer komplexa och utgör en relativt liten 

del av de totala energiflödena. Fokus har legat på att kartlägga följande energiflöden: 

fiberförande flöden, alla typer av vätskeflöden och ångflöden. Utöver dessa flöden har även 

elflödet ingått vid en position. Detta på grund av att tidigare rapporter visat på att 

temperaturhöjningen vid denna position, frotapulprarna, är av betydelse för temperaturprofilen 

i blekeriet. 

Där energiflöden kartlagts i form av bränslen har ingen hänsyn tagits till det effektiva 

värmevärdet för det aktuella bränslet, utan enbart hur mycket energi själva flödet innehåller 

beroende på vilken temperatur, specifik värmekapacitet och massflöde det har. En specifik 

bränsleanalys/kartläggning har tidigare utförts på Domsjö Fabriker varför detta inte var av 

intresse. 

Datat som legat till grund för energikartläggningen har begränsats till februari månad 2015, 

2015-02-01 06:00 till 2015-03-01 06:00, och bygger på medelvärden av timvärden för den 

månaden. Ångflödena studerades först för samma tidsperiod som för mass- och energiflödena. 

Vid den tidsperioden blev vissa värden orimligt höga och då studerades en längre period för att 

se eventuella avvikelser. Utifrån detta valdes en senare tidsperiod för beräkningarna av 

ångflödena. Tidsperioden valdes till 2015-10-01 06:00 till 2015-11-01 06:00. 
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2. Processbeskrivning av blekeriet 
I detta kapitel beskrivs processerna i blekeriet, både massans väg genom blekeriet med silning, 

tvättning och blekning och vad som händer med rejektflödena.  

Syftet med blekeriet är att avlägsna färgade substanser och hemicellulosa ur den oblekta massan 

samt att tvätta bort utlösta substanser och kemikalier från den blekta massan. Domsjö Fabriker 

är enda fabriken i världen med ett slutet blekeri och en helt klorfri blekning (TCF- Totally 

Chlorine Free) [4]. Blekningssteget görs med väteperoxid och därmed sker blekningen helt utan 

klorkemikalier. En förenklad bild över blekeriet kan ses i Figur 1 och en detaljerad bild ses i 

bilaga 1.  

 

Figur 1. Visar en översiktlig bild över hur processerna är fördelade i blekeriet. 

Försileri 

Försileriet består av grovsilar för borttagande av kvistar och okokt flis och finsilar för 

borttagande av spetor och dylikt. I försileriet silas det bort så mycket föroreningar som möjligt 

från massan utan att tappa för mycket fiber. Fiberförlusten blir ett kvist- och silrejekt efter 

vidare tvättning i kvist- och rejekttvättar. Kvist- och silrejektet säljs som returfiber. Nedan i 

Figur 2 ses hur försileri ser ut på Domsjö Fabriker. [4] 
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Figur 2. Processchema över sileriet i blekeriet. Massaflödet från diffusörerna kommer först till två kvistsilar och 

sedan till finsilar innan den tvättas i en tvättpress. 

Tvättning av massan 

Tvättning sker på Domsjö Fabriker med hjälp av diffusörtvättar, tvättfilter och tvättpressar där 

massan förträngs med tvättvatten. Tvättning av massan görs för att lösa ut kokkemikalier och 

utlösta vedsubstanser som sedan kan återvinnas [6]. Tvättvatten i form av kemiskt renat 

tvättvatten, KVV, tas in på det sista filtret i blekeriet, filter 4. KVV-flödet transporteras 

motströms massan och tvättar först den renaste massan för att till sist tvätta den smutsigaste 

massan för att slutligen indunstas med avluten från kokningen. På grund av detta har Domsjö 

Fabriker en sluten blekningsprocess där inget vatten förs till recipienten [7]. Hur mycket 

tvättvatten som används styrs av en spädfaktor och utifrån massakoncentration efter filtret. 

Spädfaktorn anger hur mycket massan tvättas över en tvättapparat och är angivet i m3/BDt. BDt 

är en förkortning av bond try ton och innebär en masstorrhalt på 100 procent [8]. Börvärdet på 

spädfaktorn i blekeriet sätts av operatör och gäller för hela blekeriet. Spädfaktorn bestäms för 

den första tvättpressen (TP1) och de resterande tvättapparaterna får ungefär samma spädfaktor 

genom nivåreglering av filtrattankarna [9]. 

Det KVV som tillsätts på filter fyra, det sista filtret i blekeriet, är det enda vattnet som tillsätts 

i blekeriet förutom det som kommer med massan från kokeriet och via direktångan. Detta vatten 

kommer slutligen till indunstningen som är en energikrävande process [10]. Tvättningen av 

cellulosan på filtren förbrukar ingen primavärme dock sekundärvärme i form av varmvatten 

[6]. Detta medför att ju bättre filtren tvättar ju lägre spädfaktor fås och därmed behöver en 

mindre mängd lut indunstas. Tvättningens effektivitet har därigenom en stor indirekt inverkan 

på värmeförbrukningen [6]. 

Blekning av massa 

Efter att massan har silats och tvättats innehåller den fortfarande en del hemicellulosa och 

extraktivämnen som färgar massan till en gulbrun nyans [11]. För att ljusa upp massan bleks 

den med kemikalier. Blekningen delas upp i två steg, ett alkalisteg och ett peroxidsteg med 
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tvättning däremellan i ett tvättfilter och i en tvättpress. Detta för att maximera delignifieringen 

och tvättningen mellan stegen för att minimera kemikalieåtgången och tvätta bort de utlösta 

substanserna [12]. Mellan dessa bleksteg tillsätts ånga för att erhålla den optimala temperaturen 

för varje bleksteg. De två blekstegen presenteras nedan.  

Alkalisteg(E-steg) 

I alkalisteget blir massan behandlad med natriumhydroxid (NaOH). Detta för att lösa ut och ta 

bort hemicellulosa och extraktivämnen som harts ur massan. Detta steg kan förstärkas med 

väteperoxid (H2O2). Peroxiden är ett delignifierande blekmedel som ökar lösligheten av ligninet 

och ger ett effektivare peroxidsteg [4], dock görs inte detta i blekeriet på Domsjö Fabriker. På 

Domsjö Fabriker knådar frotapulprar in natriumhydroxiden i massan som även fungerar som 

en mekanisk avhartsning. Frotapulprarna är stora pumpar med en märkeffekt på 660 kW 

vardera. Denna process är väldigt energikrävande och har höga drift- och underhållskostnader 

och diskussion förs om den verkligen är nödvändig [13]. I Figur 3 ses en förenklad bild över E- 

steget där det visas vart ångan tas in, hur massaflödet passerar frotapulprarna och vart torn 2 är, 

där uppehållstiden för reaktionen sker. Massan kommer från tvättpress 1 och efter tornet tvättas 

den i filter 2. 

 

Figur 3. En förenklad bild över alkalisteget. Vid de tre stora pumparna 

(frotapulprarna) knådas natriumhydroxiden in i massan, en så kallad mekanisk 

avhartsning, för att sedan värmas till rätt temperatur innan tornet. Värmningen sker 

i värmeväxlaren där filtrat växlas mot ånga och med hjälp av värmeförluster över 

pumparna. 

Peroxidsteg (P-steg) 

I peroxidsteget tillsätts väteperoxid till massan. Detta steg är främst ett ljushetshöjande steg 

men även till viss del delignifierande [14]. Tillsammans med väteperoxiden tillsätts även 

magnesiumsulfat som är manganbindande och natriumhydroxid för att balansera pH- värdet 
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[13]. Om inte magnesiumsulfat skulle tillsättas och det finns metaller som mangan, järn och 

koppar i massan kan dessa katalysera sönderfall av peroxid till peroxidradikaler. 

Peroxidradikalerna kan sedan i sin tur bryta ner cellulosan [12]. I Figur 4 nedan ses en förenklad 

bild över P-steget. Natriumhydroxiden tillsätts i MC-stupet, väteperoxiden i MC-pumpen och 

magnesiumsulfaten tillsätts på skruven innan massan kommer till MC-stupet. 

 

Figur 4. En förenklad bild över peroxidsteget. Massan kommer från tvättpress 2 till 

MC- stupet där natriumhydroxid tillsätts och i pumpen peroxid. Direktånga tas in för 

att erhålla rätt temperatur till tornet innan massan tvättas i tvättfilter 5. 

 

 



           Examensarbete 30 hp 

           Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 

           Energikartläggning av blekeriet på Domsjö Fabriker AB 

 

 

7 

 

Ånga/ångkondensat 

I de olika blekstegen varierar de optimala temperaturerna så massan måste ömsom både värmas 

och kylas. De optimala temperaturerna beror av vilken kvalitet som körs och produktionsfarten. 

Vid högre fart sjunker uppehållstiden i tornen och då ökas temperaturen för att skynda på 

reaktionen [13]. Normalt höjs temperaturen genom att ånga tillsätts i ångmixrar före blektornen. 

Temperaturen kan även höjas med hjälp av värmeväxlare. Att värma med värmeväxlare är 

energimässigt mindre effektivt eftersom en värmeväxlare inte kan överföra all energi [6].  

Ångan som kommer till blekeriet på Domsjö Fabriker kommer från 7- bars nätet. Nedan i  

Tabell 1 ses en förteckning över vilka ångförbrukare som finns i blekeriet, deras ID-nummer 

och vars ånga kommer ifrån. 

Tabell 1. Visar vilka ID-nummer ångförbrukarna har och vilken avdelning 

de tillhör. 

 

 

 

 

 

En skiss över dessa ångförbrukare, ses i Figur 5. Den blå övre streckade linjen i figuren är 

huvudledningen där det finns en mätare som mäter totalångan i blekeriet. Från den går ett 

avstick som delar sig i två. Den ena ledningen går till en värmeväxlare i E-steget där det växlas 

mot filtrat. Filtratet sprutas sedan in i massan innan torn 2. Den andra ledningen går till MC-

stupet i P-steget och värmer massan innan torn 3 med direktånga. Innan det avsticket delar sig 

i två sitter en flödesmätare som mäter ångan till de två nyss nämnda ställena. Det går sedan 

ytterligare två avstick från huvudledningen. Den ena går till en värmeväxlare som förvärmer 

filtrat till tvättpress 2 och den andra går till MC-stupet som förvärmer massan innan torn 4. 

Sista stället där det används ånga är vid hartsseparatorn. Den ångan kommer inte från 

huvudledningen i blekeriet utan den kommer från kokeriet. Från den ledningen går ångan till 

en värmeväxlare där önskemålet är att höja temperaturen på ett hartsflöde till 99 grader innan 

hartsseparatorn. Den befintliga värmeväxlaren klarar inte av att värma till 99 grader varför det 

även tas in direktånga innan värmeväxlaren. I de värmeväxlare där ånga används leds 

ångkondensat till avlopp [13]. Både ånga och ångkondensat är högvärdig energi och bör inte 

ledas till avlopp. 

Ångförbrukare ID-nummer Tillhör 

VVX innan torn 2 050-05-03 Totalånga i blekeri 

VVX vid tvättpress 2 068-06-05 Totalånga i blekeri 

Direktånga före torn 4 071-01-01 Totalånga i blekeri 

Direktånga före torn 3 020-02-03 Totalånga i blekeri 

VVX vid hartsseparator 058-16-06 Kokeriet 
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Figur 5. En förenklad bild över ångflöden i blekeriet. 

På en position i blekeriet, efter torn 2, kyls värme bort i en värmeväxlare. Denna kylning sker 

inte kontinuerligt utan vid hastiga fartsänkningar då temperaturen i torn 2 blir för hög. Detta 

görs för att minska risken för att cellulosa av fel kvalitet tillverkas så kylningen sker tills att rätt 

temperatur erhållits i förhållande till uppehållstiden i torn 2. Andra anledningar till att värme 

kyls bort är när produktionsfarten är hög vid högförädlade kvaliteter. Temperaturen i tornet blir 

då så hög att det avgår natriumhydroxidhaltiga ångor från massan när den kommer till filter 2 

vilket orsakar arbetsmiljöproblem. Ytterligare en anledning är att filtratet som avvattnas från 

filter 2 ner till filtrattank 2 behöver kylas är att vid för hög temperatur bildas ett undertryck i 

sugbenet från filtret till filtrattanken. Undertrycket medför att kokpunkten sänks och då kan det 

börjar koka i sugbenet vilket får till följd att filter2 slutar fungera. [13].  

Eftersileri 

Efter att massan är tvättad och blekt i blekeriet lagras den i stora lagringstorn innan den 

eftersilas. I eftersileriet silas massan från föroreningar som kan ha kommit till under blekningen, 

med hjälp av trycksilar och virvelrenare [14]. Slutligen pumpas massan till torkmaskinsalen.  

Bioharts/fiberfas 

För att fälla ut hartsen som är urtvättad från massan tillsätts polymer och därefter avskiljs hartset 

genom ultrafiltrering och flotation. Till sist separeras biohartsen i en hartsseparator för att 
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slutligen säljas som biobränsle till Övik Energi [7]. Det filtrat som lämnar ultrafiltreringen 

kallas permeat och används sedan till kokvätskeberedningen.  

En del fiber finns kvar i hartsflödet innan det separeras i hartsdekantern. Denna fiber kallas 

fiberfas och tas ut vid hartsdekanter 1. Går fabriken bra kommer fiberfasen ut som ett pulver 

och går fabriker dåligt kommer den ut som en slurry [15].  Denna fiberfas ses som en förlust då 

det inte finns några kända användningsområden för den [16].  
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3. Underlag för beräkningar 

I detta avsnitt ses vilka ekvationer som har används vid beräkningarna. Först presenteras 

ekvationerna som används vid energi- och massflödesberäkningarna och sedan beskrivs 

specifik värmeväxlarteori med fokus på NTU-metoden.  

3.1 Energi- och massflödesberäkningar 

Energiflödena för de olika strömmarna räknades fram med hjälp av: 

�̇� = �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇                                                [W]                                         (1) 

där �̇� är massflödet [kg/s] och ∆𝑇 är temperaturskillnaden.  

Entalpi 

Alla entalpiberäkningar är uträknade efter en referenstemperatur på 0 °C där 

standardbetingelserna för normaltillstånd är en temperatur på 0 °C och ett tryck på 101,325 kPa.  

Specifik värmekapacitet 

De specifika värmekapaciteter som används är följande [17]: 

Specifik värmekapacitet vatten:                 4,2 kJ/kg/C 

Specifik värmekapacitet fiber/ved:                1,5 kJ/kg/C 

Specifik värmkapacitet organisk TS:          1,3 kJ/kg/°C 

För att räkna ut den specifika värmekapaciteten för ett flöde med fiber eller organisk TS gjordes 

det på följande sätt [17]: 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑇𝑆 ∙ (
𝑇𝑆

100
) + (1 −

𝑇𝑆

100
) ∗ 𝐶𝑝𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛            [kJ/kg/C]                                           (2) 

där 𝐶𝑝𝑇𝑆 är den specifika värmekapaciteten för antingen fiber/ved eller organiskt TS [kJ/kg/C], 

𝐶𝑝𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är den specifika värmekapaciteten för vatten [kJ/kg/C] och TS är torrsubstanshalten 

[%] 

Densitet 

För att räkna ut densiteten för ett flöde som innehåller torrsubstans har följande formel används:  

𝜌 = 1007 − 0,495 ∙ 𝑇 + 𝑇𝑆,                                 [kg/m3]                                (3) 

där T är temperaturen på flödet[C]. 

Massflöde 
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Om volymsflödet varit känt och inte massflödet har följande formel används för att räkna fram 

massflödet: 

�̇� = 𝜌 ∙ �̇�                                                        [kg/s]                                            (4)  

där �̇�är volymsflödet [m3/s]. 

Tvättvatten 

Hur mycket tvättvatten som används styrs av en spädfaktor och vilken massakoncentration det 

är efter tvättapparaten. Med hjälp av börvärdet på spädfaktorn har börvärdet på 

tvättvattnenflödet, qtvätt,BV,  kunnat kontrolleras med hjälp av följande formel [9]:  

𝑞𝑡𝑣ä𝑡𝑡,𝐵𝑉 = (𝑆𝐹𝐵𝑉 +
100−𝑀𝐾

𝑀𝐾
) ∙ �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,Ä𝑉     [m3/s]                                           (5) 

där  𝑆𝐹𝐵𝑉 är börvärdet på spädfaktorn [m3/BDt], MK är massakoncentrationen [%] och 

�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,Ä𝑉  är ärvärdet på produktionen [BDt/h].  

Surlut till indunstningen 

Flödet som går till surluten till indunstningen fanns i WinMops och detta värde har kontrollerats 

att det stämmer vid en tidigare energikartläggning utförd på indunstningen [10]. Vid 

energibalansberäkningarna har flödet ”surlut till indunstningen” setts som en balanspost både 

vid massbalans- och torrhaltsberäkningen. För att kontrollera att de övriga flöderna enligt 

WinMops stämmer har alltså värdet på surluten till indunstningen varit en balanspost. För att 

få massabalansen att stämma har följande formel använts där surluten till indunstningen är alla 

flöden in i blekeriet subtraherat med allt som lämnar blekeriet, alltså: 

𝑞𝑠𝑢𝑟𝑙𝑢𝑡 = ∑ 𝑞𝑖𝑛 − ∑ 𝑞𝑢𝑡                             [m3/s]                                        (6) 

där ∑ 𝑞𝑖𝑛 är summan av alla flöden in i systemet och ∑ 𝑞𝑢𝑡 är alla flöden ut ur systemet.  

3.2 Värmeväxlare 

Om temperaturerna och massflödet är kända i en värmeväxlare kan Ekvation 1 användas för att 

räkna ut effekterna. Om däremot temperaturerna är kända men massflödet okänt kan den 

logaritmiska medeltemperaturen utnyttjas för att beräkna effekten. Detta förutsätter att 

värmeväxlarens värmeövergångstal är känt. När varken utloppstemperaturerna eller effekten är 

kända kan en förenklad metod som heter NTU användas för att räkna ut effekterna. NTU står 

för number of thermal units och är ett dimensionslöst tal som definieras som:  

𝑁𝑇𝑈 = 𝑘 ∙
𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛
                                                                                                               (8) 

där k är värmeövergångstalet [W/m2/°C] och A är arean [m2] för den befintliga värmeväxlaren. 

Cmin [W/°C] är värmekapacitetsflödet hos det medium som har lägst värmekapacitetsflöde.  
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För att ta reda på vilket medium som har lägst värmekapacitetsflöde beräknas 

värmekapacitetsflödet, C, ut för de två fluiderna i värmeväxlaren. Det kan beräknas för 

respektive fluid med hjälp av: 

𝐶 = 𝐶𝑝 ∙ �̇�                                          [W/°C]                                             (9) 

där Cp beror på vilken fluid som används samt temperaturen på fluiden och �̇� är massflödet 

hos fluiden.  

Vidare krävs det för att fastställa den verkliga effekten att den teoretiskt maximala effekten 

�̇�𝑚𝑎𝑥 beräknas enligt: 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝑇𝑣,𝑖𝑛−𝑇𝑘,𝑖𝑛)                    [W]                                                     (10) 

där  𝑇𝑣,𝑖𝑛 är inloppstemperaturen på det varma mediet [°C] och 𝑇𝑘,𝑖𝑛 är inloppstemperaturen på 

det kalla mediet [°C].  

Det krävs även att verkningsgraden hos värmeväxlaren är känd. Den kan beräknas med hjälp 

av ett samband mellan NTU och 𝜀. Detta samband ser olika ut för olika typer av värmeväxlare. 

Sambanden för olika värmeväxlare finns oftast representerade i grafisk form men för ett mer 

noggrant svar kan effektiviteten räknas ut. I denna rapport har formeln för en 

tvärströmsvärmeväxlare med båda fluiderna blandade används. Formeln lyder som följer: 

𝜖 = 1 − 𝑒[
𝑁𝑇𝑈0,22

𝐶
 ∙(𝑒(−𝐶∙𝑁𝑇𝑈0,78)−1)]

                                                                                    (11) 

där C är Cmin/Cmax.   

Slutligen kan den verkligt överförda effekten räknas ut från följande samband för effektiviteten:  

�̇�𝑚𝑎𝑥 =
�̇�

𝜖
                                                                                                                           (12) 

där �̇� är den verkliga överförda effekten [W].  

När den verkliga överförda effekten är känd kan slutligen temperaturhöjningen på det kalla 

mediet räknas fram med hjälp av ekvation 1.  

3.3 Ekonomi 

Paybacktiden är det vanligaste och enklaste jämförelsetalet när investeringar jämförs. Den visar 

hur lång tid det tar innan en investering blir lönsam, det vill säga att förtjänsten hunnit bli större 

än grundinvesteringen. Eftersom det är ett enkelt jämförelsetal tar det i sin grundform inte 

hänsyn till ränta eller inflationer. I de fall där det förväntas ett konstant intäktsöverskott kan 

paybacktiden, T, beräknas med hjälp av: 

𝑇 =
𝐺

𝑎
  (13) 

Där G är grundinvesteringen i kronor och a är det årliga intäktsöverskottet (SEK/år). 
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4. Metodik 
I detta kapitel beskrivs övergripande hur arbetet har utförts och vilka program som har 

används.  

Kartläggningen av energiförbrukningen i blekeriet på Domsjö Fabriker har genomförts i tre 

steg. Första steget var att skapa en förståelse över processerna på blekeriet. Denna förståelse 

genererades genom att studera processcheman och utifrån dessa skapa en skiss över blekeriet i 

Microsoft Excel samt genom litteraturstudier, möten med personal på fabriken och 

rundvandring i blekeriet. 

Det andra steget var att kartlägga energiflödena in och ut från blekeriet. För att kunna avgöra 

vilka flöden som var intressanta bestämdes en systemgräns för arbetet. Denna systemgräns var 

en viktig del i arbetet och beskrivs noggrannare senare i rapporten. För att beskriva de olika 

energiflödena har det mesta av data byggt på historiska fabriksvärden från Domsjö Fabrikers 

interna processövervakningssystem WinMops. En del värden som varit intressanta för 

kartläggningen har inte funnits i WinMops. För att ta reda på dessa värden har en del kvalitativa 

antaganden gjorts, detta i samråd med kunnig personal från Domsjö Fabriker. För att validera 

resultatet från energikartläggningen utfördes massbalanser för att säkerställa att alla flöden hade 

inkluderats. Detta utfördes genom att ett flöde ”surlut till indunstningen” sågs som en 

balanspost. Samtliga flöden har därför utgått från fabriksvärden och från antaganden förutom 

surluten till indunstningen som beräknades fram från de övriga. Det beräknade surlutsflödet 

jämfördes sedan med fabriksvärdet för att validera att alla flödet var inkluderade.  

Det tredje steget gick ut på att komma fram till energibesparande åtgärder. För att göra detta 

lokaliserades först alla positioner där ånga förbrukades och vilka flödesmätare som fanns. Detta 

gjordes även för att komplettera energiflödesberäkningarna med hur stor andel av totalångan 

som var direktånga respektive ånga som användes i värmeväxlare. Där det fanns en 

flödesmätare kontrollräknades flödena för att se att det inte förbrukades mer ånga än 

nödvändigt. Där direktånga sprutades in kontrollerades att ångmängden motsvarade rätt 

temperaturhöjning av massan. Till sist lokaliserades positioner där ångkondensatet skulle kunna 

utnyttjas på ett bättre sätt än att ledas till avlopp. Detta resulterade i en fördjupning av två 

stycken förslag för att minska ångförbrukningen och därmed kostnaderna.  

De beräkningar som utförts under arbetets gång har utförts i Microsoft Excel. Beräkningarna 

resulterade i en modell som kan användas vid kommande energikartläggningar. För att 

undersöka energiflödena för olika tidpunkter är det lätt att ändra tidsperiod och att byta indata 

i modellen. I modellen finns även beräkningar kring de olika ångpositionerna och 

besparingsförslagen.  
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5. Mass- och energiflöden 

I detta avsnitt presenteras systemgränsen som legat till grund för arbetet och vilka indata och 

antaganden som är utförda vid kartläggningen. Ångflödena presenteras under ett eget 

delkapitel.  

5.1 Systemgräns 

En viktig del i arbetet var att reda ut vilken systemgräns som skulle ligga till grund för 

kartläggningen. Enklast hade det varit att dra den ena gränsen efter diffusörerna för där fanns 

det fabriksvärden både på massaflödet och på masskoncentrationen. Problemet med den 

dragningen var att inga fabriksvärden fanns på tvättvattnet från blekeriet till diffusörerna. Ett 

rättvist antagande var också svårt att göra då detta flöde varierade mycket. Enligt 

processcheman tillhör diffusörerna kokeriet och skötseln ansvarar blekeriet över. För att få en 

rättvis bild över massbalansen för vattnet var det lämpligast att dra gränsen innan diffusörerna. 

Eftersom allt tvättvatten så småningom blir surlut i diffusörerna, som sedan lämnar blekeriet 

till indunstningen. Detta medför att när massan kommer till systemgränsen kommer den från 

kokarna i kokeriet till diffusörerna. Surluten från diffusörerna till indunstningen blir ett flöde 

som lämnar systemgränsen. 

 

Övriga flöden som tillförs i systemet är ånga, KVV och övrigt vatten bestående av 

kemikalievatten och inläckage av tätningsvatten från pumpar. Vidare ingår allting som visas i 

Figur 1 ovan där kvist-och silrejektet, biohartsen och fiberfasen lämnar systemgränsen. Den 

bortre gränsen är dragen efter filter 4 där KVV-flödet tas in och innan massaflödet lagras i 

lagringstornen. Detta innebär att när massaflödet lämnar systemgränsen leds det till 

torkmaskinsalen. En övergripande bild över systemgränsen finns illustrerad i Figur 6 nedan där 

det syns vilka flöden som kommer in respektive lämnar systemgränsen.  

 

Figur 6. Visar vilka energiflöden som har ingått i kartläggningen.  
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5.2 Indata och antaganden 

För att beräkna vilken effekt de olika energiflödena hade utnyttjades Ekv. 1, där massflödet, 

den specifika värmekapaciteten och temperaturen var de intressanta parametrarna. När enbart 

volymsflödet var känt beräknades massflödet fram genom Ekv. 3 och 4. Den specifika 

värmekapaciteten beräknades fram för hela flödet enligt Ekv. 2. Vid valideringen av mass- och 

torrhalterna delades det totala flödet upp i ett vattenflöde och ett torrhaltsflöde. Som tidigare 

nämnts sågs surlut till indunstningen som en balanspost vilket vatten- och vedsubstansflödet 

balanserades emot enligt ekvation 6. De framräknade värdena för flödena jämfördes sedan med 

fabriksvärden för surluten. För att validera om spädfaktorn var rimlig gjordes en beräkning 

utifrån massakoncentrationen och KVV flödet enligt Ekv. 5.  

Vid uträknandet av energiflödena gjordes en del antaganden då inte fabriksvärden fanns. De 

personer som har kontaktas för att få en uppskattning av rimliga värden är främst Lennart 

Östman, driftingenjör i blekeriet men även Christer Jonsson, driftingenjör på kokeriet, Annelie 

Strömberg på Domsjö Fiber och Tomas Forsberg på transport. Tidigare energikartläggningar 

utförda under 2015 och 2016 har också legat till grund för antaganden och uppskattningar [17] 

[10]. Antagandena bygger inte på medelvärden för den undersökta tidsperioden utan är 

uppskattade värden över hur det normalt sett ut. Eftersom ångflödena varit en sådan stor del av 

energikartläggningen så redovisas detta under ett eget delkapitel. Nedan presenteras vilka 

antaganden och indata som legat till grund för den tillförda- och för den bortförda energin. 

5.2.1 Tillförd energi 

För att ta reda på flödet utnyttjades en tidigare energikartläggning i kokeriet som hade kartlagt 

alla flöden som gick in i kokeriet förutom permeatet [17].  

De summerade värdena från kokeriet ses som ”massa från kokeri” i Tabell 2.  

I denna energikartläggning valdes permeatet att tas med. Detta innebar att permeatet som 

lämnar blekeriet till kokvätskeberedningen sedan kommer tillbaka till blekeriet. Därför har 

flödet på det bortförda permeatet även adderats som vätska i massan in i blekeriet vid 

beräkningarna.  

 

I Tabell 2 ses en sammanfattning av indatat som har används för att beräkna de tillförda 

energiflödena. De grå fyllda rutorna i tabellen bygger inte på fabriksvärden utan har 

antagits/uppskattats. De övriga värdena är fabriksvärden.   
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Tabell 2. Visar vilka indata som används för den tillförda energin i blekeriet där de gråmarkerade rutorna visar 

värden som har antagits/uppskattats. De övriga värdena är fabriksvärden. 

          

  Totalt flöde Totalt flöde  Torrhalt Temperatur 

  m3/h t/h % C 

Massa från kokeri   212,3 [17] 30,9 [17] 95 [18] 

Totalånga   4,7     

KVV till filter 4 177,6     69,6 

KVV spädning av massa till TM 52,2     67,4 

KVV till FT4 1     69,6 

KVV (MgSO4&peroxid) 4,7     69,6 

Övrigt kemikalievatten   2,28 [17]   50 [17] 

Inflöde av tätningsvatten   8,1 [19]   10 

 

Kemikalievattnet är uppdelat i två delar i Tabell 2, i övrigt kemikalievatten och KVV 

(MgSO4&peroxid). Den totala mängden kemikalievatten uppskattades vara 0,3 ton/BDt [17] 

vilket skulle vara 6,87 t/h vid en produktion på 22,9 BDt/h. Från detta värde subtraherades 

KVV-flödet som gick till blandningstankarna för MgSO4 och peroxiden. I Tabell 2 heter detta 

flöde övrigt kemikalievatten.  

Inflödet av tätningsvatten till processflödet i Tabell 2 grundar sig på att det finns ett läckage på 

3 liter/minut per pump och att antalet pumpar var 45 stycken [19].  

 

5.2.2 Bortförd energi 

Vid beräkningen av massaflödet som lämnar blekeriet uttnyttjades fabriksvärden (01190_DA) 

som var givna som dygnsackumulerade värden över produktionen i torkmaskinsalen. Enheten 

på det fabriksvärdet var ADt/dygn så det räknades om till BDt/h för att kunna användas i 

beräkningen. ADt är en förkortning av air dry ton och innebär en masstorrhalt på 90 procent 

[8]. Torrsubstanshalten på 21 procent är den masskoncentration som det normalt är direkt efter 

filter fyra [16]. Mellan filter fyra och lagringstornen späds massflödet ut med KVV. Det flödet 

finns som ett fabriksvärde och valdes att hanteras separat, KVV spädning av massan till TM (se 

Tabell 3). 

I Tabell 3 ses en sammanfattning av indatat som har används för att beräkna de bortförda 

energiflödena. De grå fyllda rutorna i tabellen bygger inte på fabriksvärden utan har 

antagits/uppskattats. De övriga värdena är fabriksvärden.   
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Tabell 3. Visar vilka indata som används för den bortförda energin i blekeriet där de gråmarkerade rutorna visar 

värden som har antagits/uppskattats. De övriga värdena är fabriksvärden. 

  Totalt flöde Totalt flöde  Torrhalt Temperatur 

  m3/h t/h % C 

Massa till TM   22,9 21 [16]   

KVV spädning av massa till TM 52,2       

Kvistrejekt   2,76 [20] 30 60 

Fiberfas hartsdekanter 0,146 [15]   34 60 

Bioharts  0,72 98 97 

Surlut till indunstningen   301,3 16,5 95,1 

Permeat 35 [13]     60 [13] 

 

För kvist- och silrejektet och för fiberfasen fanns inga fabriksvärden inlagda i WinMops. Flödet 

för kvist- och silrejektet är ett summerat värde över hur mycket rejekt som Domsjö Fiber hade 

hämtat under tidsperioden [20]. Flödet för fiberfasen uppskattades vara omkring 3-4 m3/dygn 

[21]. Temperaturen som har används för fiberfasen är den temperatur innan hartsdekanter 1 

som operatörerna styr mot och för kvist- och silrejektet har temperaturen antagits vara 60 grader 

(se Tabell 3). 

I beräkningarna enligt Ekv. 2 räknades biohartsen som organisk torrsubstans [17]. Till skillnad 

från massaflödet, fiberfasen och kvist- och silrejektet som räknades som fiber. Temperaturen 

på biohartsen antogs vara 97 C, vilket är den temperatur efter hartsseparatorn som operatörerna 

på blekeriet styr efter [13].  

Vid beräkning av förlusterna uppskattades strålningsförlusterna vara 1 procent av tillförd 

ångvärme och värmeförlusterna från tvättapparater kommer från en tidigare beräkning vid 

energikartläggningen av kokeriet [17]. 

5.3 Ångflöden 

Ångflödena studerades först för samma tidsperiod som för mass- och energiflödena. Vid den 

tidsperioden visade en mätare orimligt höga värden vilket kan ses i resultaten. Efter att ha 

studerat mätvärdena för en längre tidsperiod valdes en senare tidsperiod för beräkningarna av 

ångflödena till energibalanserna. Tidsperioden valdes till 2015-10-01 06:00 till 2015-11-01 

06:00 eftersom de orimliga värdena hade återgått till det normala. Den tidsperioden heter i 

fortsättningen period 2. Vid kontrollräkningen visade det sig även att ånginsprutningen vid torn 

4 varit tät en längre tid. Varvid en tredje tidsperiod från 2016-03-15 06:00 till 2016-04-28 

studerades för att se hur ångflödena betedde då alla ånganvändare var i drift. Den tidsperioden 

heter i fortsättningen period 3. Nedan förklaras förutsättningar för varje ångförbrukare som 

legat till grund för beräkningarna.  

  



           Examensarbete 30 hp 

           Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 

           Energikartläggning av blekeriet på Domsjö Fabriker AB 

 

 

18 

 

Värmeväxlare 050-05-03 och direktånga torn 3 

Ångflödet till värmeväxlaren, den som förvärmer massaflödet innan torn 2, beräknades fram 

från de förutsättningar som ses i Figur 7 och enligt ekvation 1. Detta även med förutsättning att 

ångkondensatet höll ett tryck på 7 bar och var mättad vätska. Fabriksvärden ses i figuren som 

cirklar med två bokstäver till följt av fyra siffror där FC är en flödesmätare och TI och TC är 

temperaturmätare. Temperaturen på filtratet har antagit vara samma temperatur som i filtrattank 

2 och flödet på filtratet var givet enligt flödesmätaren. I figuren ses även att temperaturen på 

filtratet efter värmeväxlaren var ett känt fabriksvärde eftersom det mättes med en 

temperaturgivare, TI 0326. Direktångan till torn 3 beräknades fram genom att subtrahera flödet 

till värmeväxlaren från flödet som flödesmätaren FC0312 visade.  

 

Figur 7. Figuren visar värmeväxlaren som värmer massaflödet innan torn 2. Taggarna som 

ses i figuren är kända fabriksvärden. 

Värmeväxlare 068-06-05  

Vid värmeväxlaren, som förvärmer vattnet till tvättpress 2 (TP2), beräknades också ångflödet 

fram enligt Ekv. 1 och enligt förutsättningarna i Figur 8. Antagandet som gjordes var att flödet 

som späder skruven efter TP2 var 75 m3/h vilket är ett uppskattat medelvärde [13]. Vidare att 

temperaturen på filtratet innan värmeväxlaren hade samma temperatur som filtratet i filtrattank 

5.  
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Figur 8. Figuren visar värmeväxlaren som förvärmer filtrat till tvättpress 2. 

Taggarna som ses i figuren var kända fabriksvärden förutom flödestaggen FC0985 

som har antagits eftersom den inte var inlagd i WinMops.  

Direktånga torn 4 (071-01-01) 

Förutsättningarna för direktinsprutningen vid torn 4 ses i Figur 9, där det enda kända 

fabriksvärdet var temperaturen efter direktinsprutningen. Ångflödet beräknades fram genom att 

subtrahera de övrigt framräknade ångflödena från totalångan. För att kontrollera hur 

direktångan vid torn 4 förändrat sig över tid studerades temperaturprofiler för temperaturen 

efter insprutningen.  

 

Figur 9. Figuren visar direktinsprutningen av ånga innan 

torn 4 där massan kommer från tvättfilter 5 till MC-stupet 

där ånginsprutningen sker och pumpas sedan vidare till 

ton 4. Det enda kända fabriksvärdet var taggen TC0380. 



           Examensarbete 30 hp 

           Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 

           Energikartläggning av blekeriet på Domsjö Fabriker AB 

 

 

20 

 

6. Resultat  

I detta avsnitt presenteras de huvudsakliga resultaten från energikartläggningen. Först 

presenteras mass-och torrhaltbalanserna och sedan de tillförda- och de bortförda 

energiflödena. Till sist presenteras resultatet av ångflödesberäkningarna för varje position i 

blekeriet där ånga tas in.  

6.1. Mass- och torrhaltsbalanser 

Skissen över blekeriet 

Inledningen av arbetet började med en litteraturstudie som bland annat mynnade ut i en skiss 

över process-, filtrat- och ångflöden i blekeriet. Skissen är för stor för att presenteras här men 

den ses i bilaga 1.  

Massbalansen för vatten 

Massbalansen som utfördes för att kontrollera att alla flöden var medräkande ses i Tabell 4. Det 

beräknade vattenflödet på surluten till indunstningen var 252,68 t/h och fabriksvärdet var 252 

t/h. KVV flödet till filter 4 var 177,6 t/h. Med en massakoncentration på 21 procent efter filter 

4 och Ekv. 5 blir då spädfaktorn 4,17 m3/BDt.  

Tabell 4. Tabellen visar beräkningen av massbalanserna där vatten i surlut till 

indunstningen setts som en balanspost. Flödet till indunstningen var 252,97 t/h medan 

fabriksvärdet var 252 t/h.  
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Massbalansen för vedsubstansen 

Balansen som utfördes för att kontrollera att ingen vedsubstans tillfördes eller bortfördes ur 

systemet utan vetskap ses i Tabell 4. Utifrån samma tankesätt som för massbalansen vatten, att 

surluten till indunstningen sågs som en balanspost, blev resultatet att flödet i surluten var 41 t/h 

organisk TS som kan ses i Tabell 5. Detta värde kunde inte direkt jämföras med fabriksvärdet, 

som visade att flödet var 48,92 t/h, eftersom fabriksvärdet även inkluderade oorganiskt TS. För 

att kunna jämföra dessa värden antogs det oorganiska TS-flödet vara samma som i den tidigare 

energikartläggningen i kokeriet 9,4 t/h [17]. Detta resulterade då i en skillnad på 3,5 procent 

mellan det beräknade värdet och fabriksvärdet. 

 

Tabell 5. Tabellen visar beräkningen av torrhaltsbalanserna där vatten i surluten till 

indunstningen setts som en balanspost. Flödet oblekt massa går in i systemet och de övriga 

flödena lämnar systemet.   

 

6.2. Energibalans 

Sammanställningen av data i WinMops och beräkningarna utifrån ekvation 1-6 av mass- och 

energiflödena resulterade i att 396 GWh/år tillfördes i blekeriet. Som ses i Tabell 6 var det 

största tillförda energiflödet den oblekta massan på 194 GWh/år och därefter KVV-flödet till 

filter fyra på 122,2 GWh/år. Detta motsvarande 49 respektive 31 procent av den totala mängden 

tillförd energi. Totala mängden ånga som tillfördes var 4,8 t/h vilket ger en årlig energitillförsel 

av 31,7 GWh. Nyckeltal för hur mycket ånga som används till blekningen av massan var 0,20 

ton ånga/BDt och 0,18 ton ånga/ADt.   
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Tabell 6. Tabellen visar det huvudsakliga resultatet från energikartläggningen där 

effekten redovisas för de olika flödena och hur stor andel varje flöde är av den totala 

effekten.  

  Effekt Energi Andel av energin 

Tillfört kW GWh/år % 

Oblekt cellulosa 22851,2 193,6 49 

El frotapulpar 771 6,5 1,7 

Färskånga 3181,1 27,0 6,8 

Direktånga 400,8 3,4 0,9 

Ånga från kokeri 156,4 1,3 0,3 

KVV till filter 4 14429,4 122,2 30,9 

KVV spädning av massa till TM 4106,1 34,8 8,8 

KVV till FT4 79,6 0,7 0,2 

KVV till bl.tank.(MgSO4&peroxid) 373 3,2 0,8 

Övrigt kemikalievatten 238 2,0 0,5 

Inläckage tätningsvatten 94,5 0,8 0,2 

Summa 46 681 395,5 100 

        

        

        

  Effekt Energi Andel av energin 

Bortfört kW GWh/år % 

Massa till torkmaskinsal 7868,4 66,7 16,9 

KVV spädning av massan till TM 4106,1 34,8 8,8 

Kvist- och silrejekt 155,8 1,3 0,3 

Fiberfas hartsdekanter 9,4 0,1 0 

Bioharts org-TS 26,8 0,2 0,1 

Permeat 2408,9 20,4 5,2 

Surlut till indunstningen beräknat 29808,2 252,5 63,9 

Kondensat från färskångan 478,8 4,1 1 

Kondensat från ånga från kokeri 23,5 0,2 0,1 

Värmeförlust över tvättapparater 440 3,7 0,9 

Värmeförlust strålning 352 3,0 0,8 

Övriga förluster 1003,1 8,5 2,1 

Summa 46 681 395,5 100 
 

 

Det största bortförda energiflödet var surluten till indunstningen på 253 GWh/år som motsvarar 

64 procent av den totalt tillförda energin (se Tabell 6). Därefter kommer massan till 

torkmaskinsalen på 66,7 GWh/år vilket är17 procent av den totalt tillförda energin. Förhållandet 

mellan den bortförda energin och den tillförda energin ses i Sankey diagrammet i Figur 10. De 

kända förlusterna var 11 GWh/år och de övriga förlusterna var 8,5 GWh/år. De kända 

förlusterna inkluderade ångkondensatet, värmeförlust över tvättapparater och värmeförlust från 

strålning. De totala förlusterna uppgick till 19,5 GWh/år vilket motsvarar en förlust på 4,9 

procent.  
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I Sankey diagrammet ses tydligt att surluten står för majoriteten av den bortförda energin och 

endast en liten del, under 1 procent, blir kvist- och silrejekt, fiberfas samt bioharts.  

 

 

Figur 10. Sankey diagrammet i figuren visar hur de olika energiflödena förhåller sig till varandra. De gula i figuren är de 

tillförda flödena och de övriga är de bortförda flödena.   
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6.3. Utvärdering av ångflöden  

Vid beräkningen av ångflödena för samma tidsperiod som för kartläggningen var totalångan 

7,1 t/h. När ångflödena hade beräknats ut för alla positioner skulle 3,64 t/h gå till 

direktinsprutningen vid torn 4. Med det ångflödet skulle temperaturen på massflödet vara 56 

°C innan insprutningen. I blekeriet kommer massan in med en temperatur på 95 grader och 

tvättflödet kommer in med en temperatur kring 65-70 grader så massan bör ha varit högre än 

56 °C. Resultatet från när totalångan studerades för en längre period, ses i Figur 11. Medelflödet 

innan 7 juli var 7-8 t/h och därefter 4,5-5,5 t/h. Anledningen till det höga värdet innan den 7 

juli var att flödesmätaren hade visat för högt och att den reparerades på grund av det den 7 juli 

2015. Detta innebär att vid den tidsperiod som kartläggningen utfördes fungerade inte 

totalångan korrekt. På grund av detta valdes en senare tidsperiod för beräkningarna av ångan 

till energikartläggningen.  

 

Figur 11. Figuren visar hur totalångan i blekeriet varierar med tiden från början av mars till sluten av oktober 2015. Kring 

den 7 juli ses att ångflödet minskar med ungefär 2-3 t/h. 

 

I Tabell 7 ses ångflödena som beräknats fram för ångförbrukarna. Flödena för period 2 är de 

som används i energibalansen i avsnitt 6.2. Totalt gick 4,9 t/h ånga till blekeriet. Det största 

ångflödet på 3,5 t/h används vid värmeväxlaren som förvärmer filtrat till TP2. Det innebär att 

3,5 t/h ångkondensat går till avlopp från den värmeväxlaren. Totalt genererades 4,35 t/h 

ångkondensat som användes i energibalansen för utgående flöden. Flödet för direktångan var 

0,517 t/h.  
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Tabell 7. Visar ångflödena för period 2 för de olika ånganvändarna.  

Ångförbrukare ID- nummer Ångflöde Period 2 (t/h) 

VVX innan torn 2 050-05-03 0,649 

VVX vid tvättpress 2 068-06-05 3,5 

Direktånga före torn 4 071-01-01 0,46 

Direktånga före torn 3 020-02-03 0,057 

VVX vid hartsseparator 058-16-06 0,2 

Summa     4,9 

 

Direktinsprutningen vid torn 4 

Vid kontrollering av resultaten från ångflödena för period 2 var temperaturen efter 

direktinsprutningen vid torn 4, 62,5 grader. Denna temperatur var lägre än förväntat värde, 

därför undersöktes det hur temperaturen sett ut efter direktinsprutningen för en längre period. 

Från detta sågs det att innan den 7 september 2015 och efter den 15 mars 2016 ligger 

temperaturen på massan innan torn 4 kring 75 grader. Däremellan ligger temperaturen kring 62 

grader på massan. Anledningen till det var att ånginsprutningen innan torn 4 delvis hade blivit 

tät och att den reparerades 15 mars 2016 [13]. När den fungerade igen blev det omedelbart 

utslag på temperaturerna på massan innan torn fyra som illustreras i Figur 12. Detta innebär att 

under den studerade tiden för ångan fungerade inte ånginsprutningen till MC stupet vid torn 4 

korrekt.  

 

 

Figur 12. Figuren visar temperaturen innan torn 4 beroende av tiden från början av februari till slutet av mars 2016. Den 

kraftiga höjningen av temperaturen kring den 15 mars är till följd av att ånginsprutningen, som delvis hade varit tät, 

reparerades.  
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I Tabell 8 ses ångflödena för period 3 där direktångan vid torn 4 är 1,69 t/h. Jämförs detta med 

period 2 ses det att direktångan ökat med 1,23 t/h vilket kan jämföras med den totala 

ångökningen på 1.2 t/h. Tabell 8 visar hur ångflödena såg ut vid period 3 då även 

direktinsprutningen vid torn 4 fungerade korrekt.  

Tabell 8. Visar ångflödena för period 2 för de olika ånganvändarna. 

Ångförbrukare ID- nummer Ångflöde Period 3 (t/h) 

VVX innan torn 2 050-05-03 0,463 

VVX vid tvättpress 2 068-06-05 3,75 

Direktånga före torn 4 071-01-01 1,69 

Direktånga före torn 3 020-02-03 0,002 

VVX vid hartsseparator 058-16-06 0,2 

Summa     4,9 

 

Värmeväxlaren som förvärmer massan innan torn 2 

Enligt processritningar över blekeriet skulle ångflödesmätaren FC0312 endast mäta ångflödet 

till värmeväxlaren som förvärmer massan till torn 2. När kontrollräkningar gjordes för den 

positionen visade det sig att ångan som krävdes för att värma filtratet över värmeväxlaren var 

betydligt lägre än vad ångflödesmätaren visade. Efter en tur i blekeriet upptäcktes det att 

verkligheten skiljde sig från ritningarna och det förklarade delvis de orimliga värdena. Från 

huvudledningen gick det ett avstick till värmeväxlaren som förvärmer massan innan torn 2 och 

från det avsticket gick det ytterligare ett avstick till MC- stupet vid torn 3. Flödesmätaren satt 

innan dessa två avstick och mätte alltså ångan till bägge dessa avstick. Vid beräkning av 

värmeväxlaren upptäcktes också att flödesmätaren (FC0630) som mäter filtratflödet till 

värmeväxlaren visade fel enhet i WinMops. I WinMops var enheten på det flödet avgivet i 

liter/minut men enheten ska egentligen vara m3/h. 
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7. Förslag på åtgärder 

I detta avsnitt presenteras två stycken åtgärdsförslag. Först beskrivs förslagen och vilka 

antaganden och indata som krävdes för att kunna avgöra om förslagen var möjliga. Till sist 

visas resultaten.  

7.1 Uppvärmning av hartsflödet med ångkondensat 

Detta förslag tar upp hur ångkondensatet från värmeväxlaren vid TP2 kan återvinnas. Det 

ångkondensatflödet var det största flödet med 3,5 t/h för period 2. Det görs genom att leda det 

till en tänkt nyinköpt värmeväxlare och växla det mot ett hartsflöde innan hartsseparatorn. 

Önskemålet är att ångkondensatet ska kunna värma hartsflödet till 99 grader från ungefär 60 

grader innan hartsseparatorn. I Figur 13 ses en bild över förslaget där värmeväxlare 2 är den 

tänkta nyinköpta värmeväxlaren och värmeväxlare 1 är den värmeväxlare ångkondensatet ska 

ledas ifrån. Värmeväxlare 3 är den befintliga värmeväxlaren som värmer hartsflödet med ånga. 

Förslaget delas upp i två alternativ där huvudalternativet, som illustreras i Figur 13, innebär att 

ångkondensatet håller ett tryck av 7- bar och den befintliga kondensatfällan efter värmeväxlare 

1 (se Figur 7) flyttas till efter värmeväxlare 2 enligt Figur 13. Det andra alternativet som har 

studerats är att kondensatfällan är kvar efter värmeväxlare 1 vilket skulle innebära att 

ångkondensatet till värmeväxlare 2 håller atmosfärstryck och en temperatur på 99 grader.  

 

 

Figur 13. Principskiss på förslaget om att dra ångkondensatet från värmeväxlare 1 till den tänkta värmeväxlare 2 för att 

värma hartskondensatflödet innan hartsseparatorn.  
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7.1.1. Beräkningar och antaganden 

För att ta reda på temperaturhöjningen utnyttjades NTU- metoden, Ekv. 8-12. För de båda 

alternativen beräknades temperaturen fram utifrån fabriksvärdena för samma tidsperiod som 

för de andra ångflödesberäkningarna (period 2). Utöver de givna fallen varierades olika 

parametrar, bland annat filtratflödet till TP2 och temperaturen på hartsflödet före värmeväxlare 

2, för att se vad det hade för inverkan på temperaturen.  

En del antaganden behövde göras för att kunna räkna på detta. Antagandena som har gjorts har 

varit för ett worst case scenario när det gäller dimensionering av värmeväxlaren och för 

hartsflödet. Typiska värmeövergångstal för värmeväxlare där både kalla och varma sidan är 

vatten är 850-1700 W/m2/C [22]. För den nya värmeväxlaren valdes värmeövergångstalet i 

underkant, alltså 850 W/m2/°C. När effektiviteten skulle räknas ut med hjälp av NTU metoden 

gjordes även ett antagande om att värmeväxlaren var en oblandad korsströmsvärmeväxlare. Vid 

uträkningen av den specifika värmekapaciteten för hartsflödet antogs torrhalten, utifrån en 

bränsleanalys på Domsjö Fabriker, vara 42,5 procent. Massflödet harts ligger normalt kring 

2500 kg/h och ibland upp till 3800 kg/h [13]. I beräkningarna antogs massflödet vara 3800 kg/h. 

Följande antaganden har gjorts vid beräkningen av detta förslag: 

 Värmeövergångstal för den nya värmeväxlaren: 850 W/m2/°C 

 Oblandad korsströmsvärmeväxlare 

 Torrhalt på hartsflödet: 42,5 % 

 Massflöde harts: 3800 kg/h 

 Värmeöverföringsytan: 4 m2 

 Temperatur innan den nya värmeväxlaren: 60°C 

För de båda alternativen beräknades det fram hur mycket Domsjö Fabriker årligen skulle kunna 

spara och vilken återbetalningstid de skulle ha. Återbetalningstiden för alternativen beräknades 

enligt Ekv. 13. För att kunna göra det gjordes en del uppskattningar av kostnaderna [13]: 

 Reglerkrets, 100 000 SEK. 

 Värmeväxlare, 70 000 SEK. 

 Installation inklusive rör, 130 000 SEK. 

 Isolering, 50 000 SEK. 
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7.1.2. Resultat 

I Figur 14 visas hartsflödets temperatur efter den tänkta värmeväxlaren när ångkondensatet 

håller ett tryck av 7- bar. Med ett ångkondensatflöde på 3,5 t/h lyckas värmeväxlaren 2 värma 

hartsflödet från 60 grader till 114 grader.  

 

Figur 14. Visar hartsflödets temperatur vid den tänkta värmeväxlaren, 2, när ångkondensatet håller ett tryck av 7-bar. 

I Figur 15 nedan ses förhållandet mellan temperaturen på hartsflödet in och ut ur 

värmeväxlaren. Detta gäller vid konstant ångkondensatflöde på 3,5 t/h och ett konstant 

hartsflöde på 1,056 kg/s. Önskemålet om en temperatur på 99 grader efter värmeväxlaren 

uppfylls i alla fall enligt Figur 15.  

 

Figur 15. Visar vilken temperatur hartsflödet har efter värmeväxlaren beroende på vilken temperatur det är 

innan värmeväxlaren vid fallet då ångkondensatet håller 7 bar.  
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I Figur 16 nedan ses vid vilken temperatur och filtratflöde till TP2 som krävs för att få en 

höjning till 99 grader på hartsflödet. En temperatur på 60 grader in i värmeväxlaren skulle 

behöva ett filtratflöde på cirka 21,5  kg/s. Vid den undersökta tidsperioden var filtratflödet 58 

kg/s och skulle då kunna klara av en höjning från 27 grader till 99 grader på hartsflödet enligt 

de givna förutsättningarna.  

 

Figur 16. Visar vid vilken temperatur och filtratflöde till TP2 som krävs för att få en höjning till 

99 grader på hartsflödet. 

Besparingen som skulle fås vid detta förslag ses i Figur 17 nedan. Den röda prickiga linjen visar 

vilken ångbesparing det skulle bli i värmeväxlare 3 när ångkondensatet värmer hartsflödet. Den 

blå linjen visar den totala besparingen som blir om även direktångan plockas bort, under 

förutsättning att direktångan normalt värmer 5 grader. Med en hartstemperatur på 60 grader 

innan den tänka värmeväxlaren skulle den totala årliga besparingen bli 485 000 SEK. Denna 

besparing skulle resultera i en återbetalningstid på 9 månader.   
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Figur 17. Visar besparingen vid återanvändandet av ångkondensatet. Den röda linjen visar ångbesparingen 

i värmeväxlaren och den blå linjen den totala ångbesparingen om direktångan antas värma 5 grader. 

Om kondensatfällan istället är kvar vid värmeväxlare 1 skulle ångkondensatet hålla 

atmosfärstryck och en temperatur på 99 grader. För detta fall ses resultatet i Figur 18 som visar 

temperaturen på hartsflödet efter värmeväxlaren beroende på vilken temperatur hartsflödet har 

innan värmeväxlaren. Vid 60 grader innan värmeväxlaren skulle hartsflödet ha en temperatur 

på 80 grader ut, vilket medför att spetsvärme behövs. Detta gäller vid konstant 

ångkondensatflöde på 3,5 t/h och ett konstant hartsflöde på 1,056 kg/s.  

 

Figur 18. Visar vilken temperatur hartsflödet har efter värmeväxlaren beroende på vilken temperatur det är 

innan värmeväxlaren vid fallet då ångkondensatet håller atmosfärstryck. 
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Besparingen som skulle fås vid detta förslag ses i Figur 19 nedan. Den blå linjen visar den totala 

besparingen. Med en hartstemperatur på 60 grader innan den tänka värmeväxlaren skulle den 

totala årliga besparingen bli 225 000 SEK. Den besparingen skulle resultera i en 

återbetalningstid på 18 månader.   

 

 

Figur 19. Visar besparingen vid återanvändandet av ångkondensatet beroende på temperaturen på 

hartsflödet innan den tänkta värmeväxlaren.   
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7.2 Borttagande av frotapulprar 

Detta förslag innebär att frotapulprarna, som knådar in natriumhydroxid i massan, tas ur drift.  

Natriumhydroxiden ska då istället tillsättas i MC- stupet innan torn 2. På Domsjö Fabriker har 

försök utförts där massan har transporterats förbi frotapulprarna med gott resultat. Inga 

betydande förändringar påvisades på slutprodukten men fortsatta studier ska utföras [13]. 

Frotapulprarna värmer massaflödet med ungefär 6-7 grader och vid borttagandet borde 

ångförbrukningen öka. För att avgöra om denna teori stämmer och för att se en eventuell 

besparing har en del uträkningar utförts. För att undersöka vad som händer då massan leds förbi 

frotapulprarna jämfördes resultatet i Tabell 7 med en tidsperiod då frotapulprarna var 

avstängda. Tidsperioden utan frotapulprarna var 2016-02-21 till 2016-03-10. 

 

7.2.2. Resultat 

Resultatet från beräkningen av borttagande av frotapulprarna ses i Figur 20. Den vänstra delen 

av figuren visar när frotapulprarna var i drift medan den högra visar resultatet utan frotapulprar. 

Ångförbrukningen ökade med 0,62 t/h enligt flödesmätaren, från 0,7 t/h till 1,32 t/h. Detta 

fördelat med en ökning till värmeväxlaren med 0,57 t/h och till direktinsprutningen vid torn 3 

med 0,04 t/h. Ångökningen i värmeväxlaren motsvarar 3695 MWh/år och skulle kosta 1,22 

miljoner kronor per år. Elen som frotapulprarna drar motsvarar 7005 MWh/år och skulle kosta 

2,28 miljoner kronor per år. Detta medför att den totala årliga besparingen av borttagandet av 

frotapulprarna blir 1,06 miljoner kronor.  

 

Figur 20. Visar värdena för olika närliggande positioner vid värmeväxlaren som förvärmer massan 

innan torn 2. Där vänster är före borttagande av frotapulprarna och högra bilden är efter borttagandet. 
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8. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras energikartläggningen, de två åtgärdsförslagen, osäkerheter i 

resultatet och framtida arbeten.  

8.1 Resultatdiskussion 

Ångflödena studerades för en annan tidsperiod än för de övriga flödena i energikartläggningen. 

Trots det gick massbalanserna nästan jämt ut då det beräknade värdet på surluten överensstämde 

med fabriksvärdet. Samma resultat visades även i energikartläggningen av kokeriet [17]. 

Eftersom massbalanserna gick jämt ut anses tidsperioden för ångberäkningarna vara 

representativ i kartläggningen.  

Vid beräkningen av direktångan vid torn 4 visade det sig att insprutningen delvis varit tät för 

tidsperioden för ångberäkningarna. På grund av detta avviker energikartläggningen för blekeriet 

från driftfall då direktångan fungerar korrekt. Förutsatt att energikartläggningen för 

torkmaskinsalen sker för samma tidsperiod kommer den totala mängden energi bli ungefär den 

samma. Detta eftersom det som inte värms med hjälp av direktångan innan torn 4 istället måste 

värmas i torkmaskinsalen.  

Det har varit svårt att hitta nyckeltal för ångförbrukningen i andra blekerier. Ingen jämförelse 

har därför kunnat göras med andra blekeriet. Nyckeltalen kan däremot användas i kommande 

energikartläggningar av blekeriet för att avgöra hur energiförbrukningen förändrats. 

 

Uppvärmning av hartsflödet med ångkondensat 

Utifrån beräkningen av ångkondensatet skulle det vara fullt möjligt att värma hartsflödet. Vid 

atmosfärstryck lyckas hartsflödet höjas till ungefär 80 grader med en temperatur på 60 grader 

innan värmeväxlaren. Vid detta fall behövs spetsvärme i form av ånga för att höja temperaturen 

till önskad temperatur. Detta kan då göras i den befintliga värmeväxlaren som idag värmer 

hartsflödet och med direktångan innan hartsdekantern. Trots att ånga måste tillsättas blir 

besparingen omkring 225 000 kronor med en återbetalningstid på 18 månader. Besparingen blir 

dock över det dubbla om kondensatfällan flyttas efter den tänkta värmeväxlaren. Vid 7- bars 

tryck på kondensatet lyckas den för alla undersökta fall värma hartsflödet till 99 grader med en 

besparing på omkring 485 000 kronor och en återbetalningstid 9 månader.  

Problemet i fallet med 7- bars tryck är att temperaturen blir över 100 grader vilket innebär att 

flödet måste kylas. Detta kan utföras genom att kyla flödet i den befintliga ångvärmeväxlaren, 

värmeväxlare 3 enligt Figur 13. Då måste funderingar göras om något lämpligt filtrat i närheten 

kan kyla detta eller om råvatten måste tas in. Detta medför en extra kostnad men bör vara liten 

i sammanhanget. Om kylningen sker i den värmeväxlaren finns det dock ingen möjlighet att 

spetsvärma med ånga ifall det skulle behövas. Ett bättre alternativ är att inte använda hela 

ångkondensatflödet. Detta kan utföras genom att installera en by pass där en del av 
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ångkondensatflödet leds till avlopp. Om detta görs kan spetsvärmen i värmeväxlaren 3 finnas 

kvar samtidigt som hartsflödet kan hålla den önskade temperaturen efter värmeväxlaren.  

Ett alternativ för att styra hur mycket ångkondensat som ska ledas direkt till avlopp är att 

montera en temperaturmätning efter värmeväxlaren 2 som detta styrs emot. Om temperaturen 

är för låg på hartsflödet tas det in spetsvärme i värmeväxlare 3 med hjälp av den styrning som 

redan finns idag. I beräkningarna är den värmeöverförande ytan 4 m2 med ett k-värde på 850 

W/m2/°C. Minskas den värmeöverförande ytan kommer inte temperaturen vara lika hög på 

hartsflödet efter. Om ytan halveras och samma förutsättningar gäller som vid den studerade 

tidpunkten skulle temperaturen på hartsflödet efter vara 97 grader.  

Borttagande av frotapulprarna 

Vid beräkningen av borttagande av frotapulprarna skulle besparingen bli 1,06 miljoner 

kronor/år. Besparingen skulle bli ännu större om elförbrukningen för skruvarna tas med i 

beräkningen. Nackdelen med att ta bort frotapulprarna är att luten inte kommer att knådas in i 

massan utan enbart sprutas in i MC-stupet. Detta innebär att inblandningen av kemikalierna i 

massan blir sämre eftersom mängden kemikalier i förhållande till massaflödet är väldigt litet. 

Trots detta har försök visat att slutprodukten visar godkända nivåer men fler studier bör utföras 

[4]. För att kemikalierna ska utgöra sin fulla verkan kan en ångmixer införskaffas [16]. Detta 

innebär att besparingen inte skulle bli fullt så stor som 1,06 miljoner kronor. Men om en 

ångmixer skulle minska hartsmängden i slutprodukten är den lösningen att föredra. 

8.2 Osäkerheter i resultaten 

Flera av parametrarna i balanserna var uppskattade/antagna värden. Fastän dessa värden var 

uppskattade av kunniga personer ger det en del osäkerheter i resultaten. De effektflöden som 

nästan enbart bestod av uppskattade värden var kvist- och silrejektet samt fiberfasen. De flödena 

utgör en sådan liten del av den totala energianvändningen och kommer därför inte påverka 

resultatet nämnvärt. Om däremot temperaturen för massan till diffusörerna varierar påverkas 

det en hel del. Enligt uppgifter är temperaturen på massan till diffusörerna mellan 90-100 

grader. I beräkningarna har temperaturen 95 grader använts. Om temperaturen istället är 100 

grader skulle de övriga förlusterna bli det dubbla. Vid en temperatur på 90 grader skulle det 

enligt beräkningarna behöva tillsättas extra energi för att få energibalansen att stämma. För att 

få mer korrekta energibalanser bör fler temperaturgivare och flödesmätare placeras ut på 

lämpliga ställen i blekeriet.  

Förutom antaganden och uppskattningar baseras beräkningarna på loggade driftdata från 

fabriken. Eventuella förändringar i processen så som ändrad temperaturprofil genom blekeriet 

eller ökad/minskad produktion kan leda till att resultatet i denna rapport förändras. Rapporten 

är dock baserad på tidpunkter som är valda för att försöka motsvara det normala driftfallet. För 

att studera andra driftfall och tidsperioder kan beräkningsmodellen användas.  
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Vid beräkningen av återbetalningstiden har det mesta uppskattats för att få någon slags 

indikation. Uppskattningar har gjorts för rördragning, styrsystem, kostnad för värmeväxlaren 

och installationskostnader. Eftersom en stor del av kostnaderna är uppskattade kan resultatet 

vara missvisande angående återbetalningstiden. 

8.3 Framtida arbete 

Om KVV flödet in i blekeriet kan minskas skulle en mindre mängd surlut behöva indunstas 

vilket följaktigt skulle leda till en energibesparing. Detta skulle vara möjligt om det gick att 

sänka nuvarande spädfaktor eftersom den styr hur mycket tvättvatten som behövs. För att 

avgöra om detta är möjligt måste först en utredning göras för att undersöka om spädfaktorn kan 

sänkas från nuvarande 4,17 BDt/h utan att tappa tvättkvallité. Det är särskilt intressant att 

undersöka detta eftersom energibalanserna visade att det näst största tillförda flödet var KVV 

och att det största bortförda flödet var surluten till indunstningen. Det bör alltså finnas möjlighet 

till besparingar om det går att sänka spädfaktorn. 

Innan en investering görs för att värma hartsflödet med ångkondensat bör en del ytterligare 

förarbete göras. Nedan listas några funderingar att tänka på: 

 Hur ska temperaturen på hartsflödet kylas? Genom en by pass eller genom kylning i den 

befintliga värmeväxlaren? 

 Hur ska temperaturen på hartsflödet styras? 

 Hur ser framtiden ut med hartslinjen?  

 Vilken värmeväxlare är lämplig att installera? 
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9. Slutsats 
Domsjö Fabriker och andra industrier är energislukande verksamheter. Det finns mycket som 

kan göras för att förbättra processerna och för att spara energi. Totalt tillsattes 396 GWh/år i 

blekeriet och av det gick 15,2 GWh/år till förluster bortsett från kondensatförlusterna. Om 

denna energi måste tillsättas med ånga, med ett pris på 330 SEK/MWh, skulle den årliga 

förlustkostnaden för Domsjö Fabriker vara ungefär 5 miljoner kronor. Utöver dessa tillkommer 

kondensatförlusterna som utgjorde 4,3 GWh/år och skulle kosta 1,4 miljoner kronor per år.  

För att kunna genomföra energikartläggningen gjordes ett flertal antaganden. Hade det funnits 

fler mätare hade antagandena kunnat minskas och därmed skulle möjliga felkällor varit färre. 

Eftersom flödet surlut till indunstningen gick jämt ut med fabriksvärdet bör massbalansen varit 

korrekt. Däremot fanns det inte mätare för alla temperaturer varvid resultatet av 

energikartläggningen till viss del skulle variera om andra antaganden gjorts.   

Under den undersökta tidsperioden för energikartläggningen fungerade inte direktinsprutningen 

till torn 4. Till följd av detta är temperaturen på massan som lämnar blekeriet lägre än vad som 

är normalt. Denna energi måste då istället kompenseras i torkmaskinsalen. Detta innebär att för 

den undersökta tiden bör energiförbrukningen varit högre i TM än vid normalfallet. Om 

energikartläggningen i TM utförs för en tidsperiod då direktångan vid torn 4 fungerar kommer 

således energiökningen ske i blekeriet. Det innebär att ångförbrukningen kommer se lägre ut än 

vad den egentligen är. Vid kommande energikartläggningar kan därför resultatet komma att 

visa en markant ökning av ångförbrukningen. För att undvika detta bör energikartläggningen i 

TM utföras vid samma tidsperiod som för denna.  

De två åtgärdsförslagen som tas upp i denna rapport är två alternativ som är fullt möjliga att 

genomföra. Det ena förslaget om att värma hartsflödet med ångkondensat skulle ge en besparing 

på antingen 225 000 eller 485 000 kronor/år beroende av vilket alternativ som väljs. 

Återbetalningstiden blir då cirka 18 respektive 9 månader. Det andra förslaget att ta bort 

frotapulprarna skulle ge en besparing, utan elförbrukningen av skruvarna inräknat, på 1,06 

miljoner kronor/år.  

Med de förslagna åtgärderna kan energiförbrukningen minska med upp till 4300 MWh per år. 

Detta skulle motsvara en årlig besparing på 1,4 miljoner kronor. 
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1. Skiss över blekeriet som visar flödena och processerna. 
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