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Sammanfattning 
Rapporten avser att undersöka om det finns möjlighet att installera en ång-

ackumulator på ångcentralen på Akzo Nobel Stockvik samt att dimensionera 

ackumulatorn. Ackumulatorns syfte är att jämna ut ångproduktionen då det 

finns ett intermittent behov av ånga hos ångcentralens kunder. 

Inom site Stockvik finns internt bränsle i form av CO-gas och vätgas att tillgå 

för förbränning i ångcentralens pannor, att använda internt bränsle är både en 

ekonomisk och miljömässig fördel. Vid stora ånguttag räcker inte interna bräns-

len till och olja måste användas som stödbränsle. En ackumulator kan ackumu-

lera ånga för att ersätta de tillfällen där olja måste eldas.  

Energikartläggning visar att de två största förbrukarna av ånga även står för 

störst momentana uttag av ånga vilket medför ett behov av stödeldning med olja 

i panna 3. Detta visar på ett utrymme för en ackumulator i systemet. 

Ackumulatorn kan placeras i närhet till ångcentralen vilket minskar energiför-

luster. Tre ackumulatorer har tagits fram utifrån en bedömning av genomsnittlig 

överskottseffekt, ackumulatorerna har totala volymerna 29, 70 samt 112 m
3
. 

Stora mängder data från processen finns sparat i system hos Akzo Nobel, detta 

har nyttjats för att jämföra de olika ackumulatorerna mot produktionen 2015 

och 2016. 

Lönsamheten är densamma oberoende på val av ackumulator men investerings-

kostnaden stiger med ökad volym. Snabbast återbetalningstid 4,4 år, har en ack-

umulator av 29 m
3
. Miljömässiga fördelar oberoende på val av ackumulator är 

minskad oljeanvändning med ca 350 m
3
/år vilket medför sänkt koldioxidutsläpp 

med ca 1000 ton/år och minskat utsläpp av svaveldioxid med 1,3 ton/år.  
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Abstract 
This report aims to examine if it is possible to install an accumulator for steam-

accumulation at the steam plant of Akzo Nobel Stockvik and to calculate its 

dimensions. The accumulator’s purpose is to level out the steam production 

when there is intermittent usage of steam at different steam consumers. 

Within site Stockvik it is possible to use internal fuels such as CO-gas and hy-

drogen gas for steam production, the use of internal fuel is both environmental 

and economically positive. When large steam demands occur it is not sufficient 

to only use internal fuels and oil has to be used to produce steam as backup to 

meet the steam demand. An accumulator can be used to store steam at low 

steam demand and use at high demand instead of producing steam with oil as 

fuel. 

An energy audit shows that the two major consumers also has very varying 

needs of steam which results in a need to use oil as backup fuel in boiler 3. This 

shows that there is a need of an accumulator in the system. 

The accumulator can be installed close to the steam plant which reduces the 

energy losses. Three accumulators have been calculated from an average effect 

of boiler 3. The accumulators have a total volume of 29, 70 and 112 m
3
. Large 

quantities of data from the steam process are digitally stored at Akzo Nobel, this 

data have been used to compare the different accumulators to the actual steam 

production 2015 and 2016. 

The profit of installing a steam accumulator is independent of the accumulator 

size but the cost of installing the accumulator increases with larger volume. The 

shortest payback period 4,4 years is when choosing the smallest accumulator, 

29 m
3
. Environmental benefits are achieved by a reduction of oil usage by 350 

m
3
/year which reduces the CO2 emissions by 1000 tons/year and SO2 emissions 

by 1,3 tons/year. 
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Akronymer/Förkortningar 

ÅC – Ångcentralen 
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Eoekv - Eldningsoljeekvivalent 

LHV – Lower Heating Value 

HHV – Higher Heating Value 

Mava – Matarvatten 

MES - Manufacturing Execution System 

P1 – Panna 1 

P2 – Panna 2 

P3 – Panna 3 
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1 Inledning 
För att möta uppsatta miljömål, bättre utnyttja tillgången av lokala råvaror och 

få en effektivare produktion pågår projekt på Akzo Nobels site Stockvik där 

energiproduktion och energikonsumtion kartläggs. Som en del av projektet 

finns en vilja att minska andelen förbrukad olja i ångproduktionen. 

På site Stockvik finns flertalet förbrukare av ånga, ångan används till uppvärm-

ning av fastigheter samt i vissa processer. Uttaget är hos de flesta förbrukare på 

en jämn nivå där uttaget stiger något under vinterhalvåret då uppvärmningsbe-

hovet är som störst. I två av fabrikerna på siten, Expancels och Surface Chemi-

strys processer används ångan främst för uppvärmning av reaktorer vid batch-

processer. Stora momentana uttag sker vilket resulterar i ett behov att använda 

olja i ångpannorna på ångcentralen. Genom att jämna ut uttagen av ånga med en 

ångackumulator kan ekonomiska och miljömässiga förbättringar erhållas. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

På site Stockvik finns hög produktion av energirika bränslen som biprodukter i 

den dagliga produktionen inom olika processer samtidigt som där finns förbru-

kare av dessa bränslen. Störst produktion av energi finns på Kloraten där man 

erhåller stora mängder vätgas vid elektrolysering av en saltlösning. Karbidfa-

brikens ugnsgaser består till stor del av koloxid och förbränns både i den egna 

processen samt facklas vid lågt behov. Stora förbrukare av dessa energirika 

bränslen är ångcentralen där bränslen förbränns i ångpannor för att producera 

ånga och Surface Chemistry där vätgas används både som råvara och för upp-

värmning av reaktorer. I båda processerna är tillgången till vätgas en viktig fak-

tor för upprätthållen produktion. För tillfället utnyttjas eventuellt inte vätgasen 

optimalt då delar av den vätgas som produceras måste facklas bort på grund av 

att den inte kan utnyttjas i någon process vid alla tillfällen, detta samtidigt som 

ångcentralen stundvis måste förbränna olja i ångproduktionen. Önskvärt vore 

att ersätta den del olja som för tillfället används hos ångcentralen med delar av 

eller all den vätgas som i dagsläget facklas bort. Som en del i ledet att bättre 

utnyttja vätgasen har man byggt ytterligare en lagertank för vätgas utöver den 

lagertank som redan fanns.  

Vid ångproduktion kan samtliga bränslen producerade av lokala producenter 

användas och även olja utöver dessa. Akzo Nobel tecknade 2009 avtal för att 

minska utsläppen av växthusgaser och därmed är det önskvärt att använda så 

lite olja som möjligt i ångproduktionen.  

Förutom vid brist av andra bränslen än olja eller vid leveransstopp på grund av 

underhåll eller trasig utrustning finns ett tillfälle då det av säkerhetsskäl eldas 

olja istället för andra bränslen. 1997 uppstod en olycka vid uppstart av panna 3 

på ångcentralen och det infördes nya säkerhetsföreskrifter för uppstart av pan-

nan efter ett stopp. Därmed är det oundvikligt att med nuvarande körsätt helt 

utesluta att en viss del olja kommer att förbrännas det kan dock begränsas ge-

nom att på olika sätt undvika stopp i P3.  
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Rapporten avser att kartlägga uttagen av ånga på siten, undersöka om det finns 

underlag för att installera en ångackumulator samt dimensionera ackumulatorn. 

Ångackumulatorn ger möjlighet att lagra ånga under perioder med lågt uttag för 

att utnyttja under perioder där uttaget är större än den andel ånga som kan pro-

duceras genom eldning av lokala bränslen. 

Med ackumulering av ånga kan effekttoppar undvikas och man erhåller: 

 Jämnare produktion 

 Minskat slitage 

 Bättre utnyttjandegrad av lokala bränslen 

 Minskat koldioxidavtryck 

 Produktion vid optimerad verkningsgrad 

 Panna med lägre effekt 

 Längre livstid 

 Lägre LCC (Life Cycle Cost) 

1.2 Avgränsningar 

Projektet tar ej hänsyn till de förbättringar som kan göras för att bättre utnyttja 

tillgänglig vätgas då detta skulle göra arbetet för massivt. Förslag är att göra ett 

eget projekt som behandlar detta. För närvarande används vätgasen i mån av 

tillgång och vid brist först och främst av Surface Chemistry. 

Projektet undersöker endast installation och val av en ackumulator mot tillgäng-

lig teknisk utrustning. 

1.3 Översikt 

Kapitel 2: Beskriver ångcentralen med tillhörande teknik relevant för förståelse 

av rapporten. Kapitel 3: Innehåller teori för senare beräkningar. Kapitel 4: Be-

skriver metod för att nå uppsatta mål. Kapitel 5: Presenterar resultat och svar på 

uppsatta mål. Kapitel 6: Innehåller diskussion och granskning av resultat samt 

metod för att nå resultaten. Kapitel 7: Slutsats och svar på rapportens mål. 

1.4 Författarens bidrag 

Litteraturstudie, insamling av data, matematiska beräkningar samt samman-

ställning av rapport har utförts av författaren. Bidrag till rapporten har skett 

genom intervjuer med processoperatörer för förståelse för drift, intervjuer med 

ingenjörer på fabrikerna inom siten för energikartläggning, intervjuer med sak-

kunniga för ångackumulatorer. Ansvarig ingenjör för ångcentralen har bidragit 

med kunskap och data samt ekonomi. Grund för modellering lades med erfaren 

ingenjör för ångackumulatorer. 
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2 Ångcentralen Stockvik 
Ångcentralens byggnad är placerad centralt på Akzo Nobel Stockviks nedre 

fabriksområde. I ångcentralens byggnad finns i huvudsak tre ångpannor av 

olika storlek, tre lagertankar för olja, två kompressorer för vätgaskomprimering, 

två matarvattentankar samt matarvattenfiltrering och ångcentralens driftcentral. 

Ångcentralen befogar även över två lagertankar för vätgas, där utnyttjandet av 

dessa delas med Surface Chemistry. I en mindre servicebyggnad på nedre fa-

briksområdet styr ångcentralen fyra luftkompressorer. I Nolby några kilometer 

från fabriksområdet vid älven Ljungan hämtas matarvattnet till processen ge-

nom nedgrävda rör, där styrs och övervakas vattenpumpar och filtrering från 

driftcentralen. Vattnet delas även med andra processer i fabriksområdet. 

2.1 Teknisk beskrivning 

Ångpannorna producerar i dagsläget ånga från tre olika bränslen till samtliga 

förbrukare av ånga på siten. Ångan produceras till olika tryck som sedan ge-

mensamt levereras något överhettad till kunder från en ånglåda där trycket re-

ducerats till ca 10,0 bar och ca 188°C. Två matarvattentankar förser pannorna 

med vatten, en mindre tank, 25 m
3
 används under sommarhalvåret och en större, 

40 m
3
 används under vinterhalvåret. Matarvattnet från Ljungan grovsilas, finsi-

las och avhärdas samt behandlas med en pannvattenkemikalie för att undvika 

korrosion i pannor, matarvattensystem och ångsystem. En del kondensat tas till 

vara från olika fabriker och återförs till matarvattentankarna, i övrigt värms 

matarvattnet från inkomande temperatur med ånga tappat från ånglådan, tempe-

raturen hålls konstant till ca 105°C. Även olja förvärms med ånga från ånglådan, 

oljan värms till ca 85°C. 

2.1.1 Panna 1 

Panna 1 är en vattenrörspanna av modellen Stoker med överhettare. Pannan 

används främst då det finns tillgång till CO-gas. Under sommarhalvåret stängs 

vanligtvis panna 1 på grund av ett mindre behov av ånga då fastigheter inte be-

höver värmas och för att hålla nere drifttiden. Pannan eldas endast med olja i 

undantagsfall som förebyggande underhåll, revision eller reparationer.  

 Verkningsgrad: 85% 

 Effekt: 7,5 MW  

 Kapacitet: 8 ton/h 

 Max belastning: 12 ton/h  

 Max ångtryck: 25 bar 

 Arbetstemperatur: 300-325°C. 

Pannan är utrustad med fem olika brännare med möjlighet att elda tre olika 

bränslen: 
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 Två CO-gasbrännare med kapaciteten 1000 Nm
3
/h per brännare.  

 Två oljebrännare med kapaciteten 500 liter 94° Eo4/h.  

 En vätgasbrännare för varmhållning med kapaciteten 50 Nm
3
/h för 

varmhållning.  

2.1.2 Panna 2 

Panna 2 är en vattenrörspanna med kapaciteten 7,5 MW avsedd för oljeeldning. 

Pannan används endast som reservpanna under service på de andra pannorna 

eller under vinterhalvåret då extra mycket ånga måste produceras för uppvärm-

ning av lokaler. 

2.1.3 Panna 3 

Panna 3 är en vattenrörspanna av modellen Eckrohr utan överhettare. Huvudde-

len av levererad ånga levereras från denna panna. Pannan är utrustad med en 

katalysator och ammoniakinsprutning för att minska NOx-utsläpp. 

 Verkningsgrad: 90 % 

 Effekt: 22,5 MW 

 Kapacitet: 25 ton/h 

 Max belastning: 35 ton/h 

 Max ångtryck: 41 bar ö.t 

 Arbetstryck: 36 bar ö.t 

 Arbetstemperatur: 250°C 

Pannan är utrustad med fem olika brännare med möjlighet att elda tre olika 

bränslen: 

 En oljebrännare med kapaciteten 1600 liter 94° Eo4/h. 

 En oljebrännare med kapaciteten 550 liter 94° Eo4/h 

 Två vätgasbrännare med kapaciteten 1500 Nm
3
/h vardera.  

 En CO-gasbrännare med kapaciteten 1600 Nm
3
/h. 

2.1.4 Körsätt 

I dagsläget produceras ånga efter momentant behov. Då alla kunder ligger 

kopplade mot ånglådan är det 10 bars tryck på den ånga som levereras ut från 

ånglådan. För operatören på ångcentralen ges ingen signal för kommande uttag 

av ånga hos någon fabrik på siten. Momentant behov av ånga syns endast som 

ökat flöde från P3 mot ånglåda och i och med detta ett tryckfall i pannan om 

flödet består en längre period. Vid behov under sommarhalvåret och större de-
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len av höst, vinter och vår används panna 1 för att möta ett ökat ångbehov för 

uppvärmning av fastigheter. Panna 1 liksom panna 2 används också i samband 

med revisioner, förebyggande underhåll och reparationer. 

Panna 1 arbetar som baslast med en jämn effekt vid eldning av CO. P3 arbetar 

något olika beroende på driftsituation och operatör då parametrar för tillgäng-

liga brännare för närvarande justeras manuellt. Ett stort uttag av ånga resulterar 

i tydliga tryckfall på P3, oljebrännarna går in vid ett angivet lägsta tryck för att 

trycket inte ska falla under 18 bar. Vid ett angivet övre tryck stängs oljebrän-

narna av för att inte pannan ska nå ett för högt tryck. Samma gäller för vätgas-

brännarna där en vätgasbrännare vanligtvis stänger tidigare än den andra. 

2.1.5 Kunder 

All ånga som utnyttjas på siten produceras hos ÅC. De flesta fabriker på siten 

använder ånga i någon del av processen och för uppvärmning av fastigheter. 

Månadsrapporter från produktionen på ÅC under åren 2015 och 2016 visar att 

störst förbrukare är Expancel samt Surface Chemistry där ångan används i pro-

cessen för uppvärmning av reaktorer. I förbrukningen för Expancel ingår även 

förbrukningen hos Pergo Pak som ingår i Hartser. Site service sköter vissa fas-

tigheter och förbrukar ånga för uppvärmning. Förbrukningen hos Eka innefattar 

ånga för vätgaskomprimering samt förbrukning i processen på Kloratfabriken. 

Hartser innefattar Ureafabriken samt Formalinfabriken där ånga används för 

varmhållning av tankar och uppvärmning av fastigheter.  

 
Figur 1: Ångförbrukning på Akzo Nobel site Stockvik år 2015. Från månadsrapporter 

från processen under 2015. 

Expancel 
54% Surface 

28% 

Site Service 
8% 

Eka 
8% 

Hartser 
2% 

Ånga förbrukning 2015 
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Figur 2: Ångförbrukning på Akzo Nobel site Stockvik år 2016. Från månadsrapporter 

från processen under 2016. 

2.1.5.1 Expancel 

Expancel tillverkar microsfärer. Microsfären är en mycket liten polymersfär 

med inkapslad gas, sfären är mellan 20 till 120 µm i diameter. Microsfärens 

främsta egenskap är dess låga densitet och används till störst del i material där 

man önskar låg densitet i färdig produkt. Exempel på produkter som använder 

microsfärer från Expancel är skosulor, vinkorkar, underredsmassa för bilar, 

spackel och konstläder. 

Tillverkningen är en batchprocess där vattenkemikalier och monomerer blandas 

i olika tankar för att sedan hettas upp i samma reaktor till en temperatur där 

polymeriseringsprocessen som skapar önskad produkt sker. Reaktionen är till en 

början endoterm för att efter upphettning bli exoterm. Beroende på råvarusam-

mansättning reagerar batcherna olika kraftfullt och kräver olika mycket energi i 

form av upphettning. Stora mängder vatten används vid framställningen vilket 

skapar en låg torrhalt. I ett andra steg i processen sänks torrhalten till önskad 

nivå på slutprodukt både genom centrifugering, pressning och genom torkning, 

torkarna värms med ånga. 

Polymeriseringsprocessen sker i sex olika reaktorer där fem av dem är av 

samma storlek, reaktorerna värms till 50 – 80 °C och kräver olika mängd extern 

värme beroende på kvalitet. Reaktorerna hettas även upp vid rengöring. 

2.1.5.2 Surface Chemistry 

Övre fabriken i Stockvik är Surface Chemistry här tillverkas framförallt 

tensider för en mängd olika användningsområden såsom gruvindustri, 

oljeutvinning, rengöringsmedel och vidhäftnings och emulgeringsmedel för 

asfalt. Fabriken är uppdelad i fyra processavsnitt där slutprodukt kan lämna 

varje steg beroende på önskad applikation. Processerna skiljer sig beroende på 

önskad produkt men har gemensamt att de tillverkas enligt batchprocess. 

Reaktorer där tillverkningen sker kräver stora mängder energi för upphettning, 

likväl som tankar för värmehållning av råmaterial och färdig produkt. Fabrikens 

Expancel 
56% 

Surface 
27% 

Site Service 
8% 

Eka 
7% 

Hartser 
2% 

Ånga förbrukning 2016 



Ackumulering av ånga – Effektivare ångproduktion vid Akzo Nobel Stockvik 

Rikard Breitkreuz 2017-05-25 

7 

fyra delar är: 

 

 Nitrilering 

 Hydrering 

 Fatpack 

 R-hallen 

Nitrileringen har fyra reaktorer som värms med vätgasförbränning eller 

oljeförbränning. Hydreringen har tre reaktorer med uppvärmning, där två av 

dessa värms via vätgasförbränning och en genom värmeväxlad ånga mot olja. 

R-hallen har fyra reaktorer där två av dessa värms med vatten uppvärmt via 

ånga och en reaktor där uppvärmning sker direkt via ånga. Fatpacken använder 

ånga för rengöring av ledningar samt uppvärmning av containers. Gemensamt 

befogar fabriken över ett stort antal lagertankar för både råmaterial och färdig 

produkt, dessa tankar värms med glykolvatten i värmeslingor till 60 °C under 

hela året. På fabriken finns en värmecentral där allt glykolvatten värms med 

ånga och fördelas till värmehållning av tankar samt uppvärmning av fastigheter. 

Ingen uppföljning finns för förbrukad ånga annat än från flödesmätare på 

inkommande ånga till fabriken. 

2.1.5.3 Site Service 

Site service sköter fastigheterna på siten. De är även ansvariga för uppvärmning 

som till stor del sker via värmebatterier uppvärmda via ånga. 

2.1.6 EPI/MES 

EPI (Enterprice Process Information). En databas där data från processer hos 

Akzo Nobel samlas. Historisk data från alla processer kan sparas flera år. 

MES (Manufacturing Execution System). Samlar data från EPI-databasen och 

ger möjlighet att visualisera och skapa trender över processen. 
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3 Teori 
3.1 Ångackumulator 

En ackumulator för ånga fungerar som en förlängning av en eller flera ångpan-

nor. Ackumulatorn är placerad mellan producent och förbrukare och nyttjas för 

att jämna ut ett intermittent uttag av ånga. Ackumulatorn laddas med energi vid 

låga uttag för att användas vid tillfällen där producentens produktion är otill-

räcklig. 

Ånga kan ackumuleras torr men detta kräver stora volymer då volymen för ånga 

är hög, exempelvis rymmer 1 m
3 
lätt överhettad ånga vid 10 bar endast 5kg me-

dan vatten vid samma förutsättningar rymmer 900 kg. En torr ackumulator kan 

användas vid mindre anläggningar med behov av stora mängder ånga vid 

mycket korta tillfällen. En våt ackumulator, ofta kallad Ruth’s ackumulator ar-

betar med både ånga och vatten, där energi lagras i vattenfasen vid högt tryck 

för att minska volymen på ackumulatorn. 

Ackumulatorn är vid starttillfället laddad med ca 60 volymprocent vatten, nivån 

stiger något vid laddning och kan tillåtas stiga upp till 90 volymprocent. Ande-

len energi i ackumulatorn är beroende av vid vilket tryck och temperatur acku-

mulatorn laddas, entalpin vid laddningspunkten ℎ2 𝑖𝑛, vid vilket tryck och tem-

peratur den laddas ur, entalpin vid uttagspunkten (reglerventilen) ℎ2 𝑢𝑡 och ack-

umulatorns volym. Ackumulatorn bör designas så att trycket aldrig sänks till 

samma tryck som mottagande näts tryck, trycket bör vara högre från ackumula-

torn för att undvika kvalitetsförluster. [2, 4] 

Ackumulatorn laddas med ånga via flertalet munstycken placerade centralt i 

vattenfasen, ångan kondenserar i vattenfasen och avger energi. Antal munstyck-

en samt placering är beroende av tankens utformning då vikten ligger i att få en 

så jämn värmefördelning i vattenfasen som möjligt. Som ett resultat av överförd 

energi ökar vattnets massa och temperatur vilket medför en tryckökning i ack-

umulatorn. Ideala gaslagen kan användas för att beskriva sambanden mellan 

tryck, temperatur och densitet. Gaslagen kan i detta fall ge något missvisande 

resultat då ackumulatorn arbetar med fuktig ånga, endast överhettad ånga kan 

ses som en ideal gas. Där p motsvarar trycket vid inloppet (𝑃𝑎), n substans-

mängden ( 𝑚𝑜𝑙 ), V volymen ( 𝑚3 ) och R allmänna gaskonstanten 

(8,314 𝐽 𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾⁄ ): 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Vilket med ρ som densiteten för inkomande ånga (𝑘𝑔 𝑚3⁄ ), ger möjlighet att 

bestämma trycket i ackumulatorn genom: 

𝑝 = 𝜌𝑅𝑇 𝑀⁄  

Vid ett högt uttag på nätet kan ånga från ackumulatorn laddas ur via utloppet. 

En ventil öppnar mot nätet och trycket sjunker i ackumulatorn vilket resulterar i 

(1) 

(2) 
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att ånga dunstar av från vattenytan. Mängd avgiven energi i form av ånga beror 

på hur stor trycksänkningen blir vid uttaget. 

Vid utloppets öppning innan styrventilen är en demister installerad för att av-

skilja eventuella vattendroppar från ångan vilket hjälper att skapa så torr ånga 

som möjligt från ackumulatorn mot ångsystemet. 

 

Figur 3: Ångackumulator, författarens illustration. 

3.1.1 Vattenkapacitet/volym 

För att bestämma ackumulatorns vattenvolym måste först andelen vatten för 

önskad mängd energi bestämmas. Mängd vatten är beroende av vid vilket tryck 

vattnet kan tillföras energi och vilket tryck ånga ska tappas samt till vilket flöde. 

[3] 

I en ackumulator omvandlas vatten till ånga då trycket sänks via styrventilen på 

utloppet och varje kg ackumulerat vatten ger: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑒𝑓𝑎𝑠 = ℎ2 − ℎ1 = ℎ2−1(𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ) 

Förångningsenergin för ånga vid önskat tryck på utloppet mot ångnätet avgör 

hur stor mängd vatten varje kg ånga behöver: 

𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑔 å𝑛𝑔𝑎⁄ = ℎ2−1 ℎ2𝑢𝑡 = 𝑀1 𝑀2⁄⁄ (𝑘𝑔𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑔å𝑛𝑔𝑎⁄ ) 

För att förse ett önskat flöde med ånga måste en specifik mängd vatten finnas 

tillgänglig vid alla tillfällen: 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (𝑚𝑒𝑑 ℎ = 1) = ṁ2 (𝑀1 𝑀2⁄ )⁄ = 𝑀1 (𝑘𝑔) 

Vattnets volymitet vid önskat tryck vid utloppet ger volymen vatten i ackumula-

torn för att förse nätet med rätt mängd ånga: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 = 1 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡⁄ = ρ (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  

Ger volymen vatten 𝑉1: 

𝑉1 = 𝑘𝑔 ρ⁄  (𝑚3) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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3.1.2 Tankutformning 

Ackumulatorn byggs vanligtvis som en horisontell tub då detta är en konvent-

ionell tillverkningsmetod samt att det ger en bättre separation mellan vattenfas 

och ångfas [5]. Oavsett tankutformning är ytan vatten den viktiga faktorn då 

vatten endast kan kondensera en viss mängd ånga per ytenhet vatten 

(𝑘𝑔 (𝑚2 ∗ ℎ)⁄ ), enligt [3]: 

0,22 ∗ 𝑝 (𝑏𝑎𝑟) = 𝑘𝑔 (𝑚2 ∗ ℎ)⁄  

Flödet ger därmed minsta yta vatten i ackumulatorn: 

𝐴 = ṁ2𝑢𝑡 (𝑘𝑔 (𝑚2 ∗ ℎ)⁄ )⁄  

3.2 Gasförbränning 

Alla förbränningsprocesser är gasformiga reaktioner dock måste de bränslen 

som inte är gasformiga genomgå en fasförändring innan förbränning. Genom att 

elda gas undviks fasförändringen och den energi fasförändringen kräver, det 

finns därmed goda förutsättningar för en bra förbränning. [12] 

3.3 Vätgas 

Väte är det vanligaste grundämnet på jorden. Vätgas är en tvåatomig gas med 

kemiska beteckningen 𝐻2 den förekommer vid atmosfärstryck och normal tem-

peratur som gas. Vätgasens lägre teoretiska värmevärde LHV är 10753 kJ/Nm
3
 

och har densiteten 0,09 kg/Nm
3
, vilket visar på en hög energitäthet per mass-

enhet men låg per volymenhet. Vid stökiometrisk förbränning av vätgas med 

syrgas bildas endast vattenånga och energi enligt reaktionsformeln: 

2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 

Vätgas framställs till störst del i industriell process där det finns ett flertal olika 

framställningsmetoder från olika ämnen exempelvis biogas, olja och vatten. 

Vätgasen lämnar inget koldioxidavtryck vid förbränning men kräver stora 

mängder energi vid framställning. Flera kemiska processer har inte som huvud-

syfte att framställa vätgas men erhåller stora mängder vätgas som biprodukt. 

Exempelvis vid framställning av natriumklorat där vätgas erhålls från elektrolys 

av koksalt. [6] 

3.4 CO-gas 

Kolmonoxid, 𝐶𝑂, även kallat koloxid är vid atmosfärstryck och normal tempe-

ratur en färg, luktfri och giftig gas. CO är främst en biprodukt vid förbränning 

av kolhaltiga ämnen där den uppstår vid förbränning med otillräcklig mängd 

syre. CO är en bidragande faktor till klimatförändringar då det genom kemiska 

reaktioner bildar marknära ozon. Kolmonoxidens LHV är 12637 kJ/Nm
3
 [8] 

och har densiteten 1,25 kg/Nm
3
. Vid stökiometrisk förbränning med syrgas bil-

das endast koldioxid och energi enligt reaktionsformeln [7]: 

2𝐶𝑂 + 𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 

(8) 

(9) 
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3.5 Energiförluster ackumulator 

Energiförlusterna i form av värme från ackumulatortanken är beroende av tan-

kens mantelarea (A), inre och omgivande temperatur (ΔT) samt värmeresistan-

sen genom ackumulatorns väggar (Rtot). Energiförluster sker även i röranslut-

ningar samt genom strålning, dessa är inte tagna i beräkning. Energiförlusterna i 

ackumulatorn kan beskrivas enligt: 

𝑄𝑎𝑐𝑘.𝑙𝑜𝑠𝑠 =
𝑇𝑎𝑐𝑘 − 𝑇𝑜𝑚𝑔

𝑅𝑥
 

Där: 𝑇𝑎𝑐𝑘 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑖 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛 (°𝐶) 

 𝑇𝑜𝑚𝑔 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (°𝐶) 

 𝑅𝑥 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 (°𝐶 𝑊⁄ ) 

Ackumulatorns totala värmeresistans Rx är summan av värmeresistansen genom 

konvektion mellan mediet i ackumulatorn och den inre väggen, konvektion 

mellan luften och de yttre väggarna samt konduktion genom materialen. Med 

antagande att ackumulatorn utformas som en tub med flata väggar på kortsi-

dorna kan totala resistansen beskrivas enligt [9]: 

𝑅𝑡𝑜𝑡.𝑎𝑐𝑘 =
1

ℎ𝑖𝐴1
+

1

ℎ𝑢𝐴2
+

𝑙𝑛 𝑟2 𝑟1⁄

2𝜋𝐿𝑘𝑠𝑡å𝑙
+

𝑙𝑛 𝑟4 𝑟3⁄

2𝜋𝐿𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 

 

𝑅𝑡𝑜𝑡.𝑙𝑜𝑐𝑘 =
1

ℎ𝑖𝐴𝑙𝑜𝑐𝑘
+

1

ℎ𝑢𝐴𝑙𝑜𝑐𝑘
+

𝐿𝑠𝑡å𝑙

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑘𝑘𝑠𝑡å𝑙
+

𝐿𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑘𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 

Där ℎ𝑖 = 80 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  

 ℎ𝑢 = 10 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  

 𝐴1 = 𝑖𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)  

 𝐴2 = 𝑢𝑡𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)  

 𝑟𝑛 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑎𝑐𝑘. 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 (𝑚)  

 𝐿 = 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (𝑚)  

 𝑘𝑠𝑡å𝑙 = 45,3 (𝑊 𝑚𝐾)⁄  

 𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 0,046 (𝑊 𝑚𝐾)⁄  

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑘 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝑚2)  

 𝐿𝑠𝑡å𝑙 = 𝑠𝑡å𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 (𝑚)  

 𝐿𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 (𝑚) 

Ackumulatorns isolering bestäms genom en ekonomisk avvägning då för 

mycket isolering blir dyrare än värmeförlusterna. Isoleringens kostnad är i sig 

beroende av val av material samt materialets tjocklek, ett material med låg vär-

mekonduktivitet är i regel billigare än ett material med hög värmekonduktivetet. 

  

(10) 

(11) 

(12) 
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(16) 

3.6 Energiförluster rör 

Energiförlusterna i rör är likt ackumulatorns där skillnaden blir antal meter rör 

installerade. Förlusterna i rörinstallationer beskrivs enligt [9]: 

𝑄𝑟ö𝑟.𝑙𝑜𝑠𝑠 =
𝑇𝑟ö𝑟 − 𝑇𝑜𝑚𝑔

𝑅𝑡𝑜𝑡
 

Där rörens totala värmeresistans Rtot beskrivs enligt: 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

ℎ𝑖2𝜋𝐿𝑟1
+

1

ℎ𝑢2𝜋𝐿𝑟2
+

𝑙𝑛 𝑟2 𝑟1⁄

2𝜋𝐿𝑘𝑠𝑡å𝑙
+

𝑙𝑛 𝑟4 𝑟3⁄

2𝜋𝐿𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 

Där: 𝐿 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑟ö𝑟 (𝑚) 

 ℎ𝑖 = 680 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  

3.7 Medeltemperatur 

Temperaturer för orten hämtas från SMHI:s registreringar över perioden. Nor-

malåret beskriver medeltemperaturen för åren 1981-2010, normalåret finns 

egentligen inte utan är endast en statistisk beskrivning, det används för att kor-

rigera temperaturmätningar mot ett mer vanligt värde. Korrigeringen används 

vanligtvis vid beräkningar för energilösningar för fastigheter. Korrigeringen 

sker då genom en procentuell beräkning av antalet graddagar. Graddagar är en 

summa av temperaturskillnaden från 17°C för en dag. Exempelvis om medel-

temperaturen för en dag var -3°C gav den dagen (17-(-3)=20°C) 20 graddagar. 

Antalet graddagar summeras för varje dag om en längre period önskas beskri-

vas.  

Sundsvall hade under januari 2015 638 graddagar och normalåret för perioden 

har 714 graddagar vilket visar att januari var 89 % av normalåret: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟𝑒𝑡
= (%) 

3.8 Standardavvikelse 

Standardavvikelse är ett statistiskt mått för att beskriva en genomsnittlig avvi-

kelse från ett medelvärde, där en standardavvikelse representerar 68 % möjlig-

het att ett slumpmässigt tal faller inom avvikelsen. Avvikelsen är både positiv 

och negativ mot medelvärdet och har samma enhet. Standardavvikelse beräknas 

i excel enligt formeln [10]: 

√
∑(𝑥 − )2

𝑛
 

Där 𝑥 = 𝑖𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒  

 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣
 {𝑥1+𝑥2…𝑥𝑛}

𝑛
 

 𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 

(13) 

(14) 

(15) 
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4 Metod 
Arbetet inleddes med deltagande i det mindre projekt som pågår på AN-

Stockvik med mål att minska andelen eldad olja utan vidare investeringar. I 

projektet skapades en bild av hur produktionen ser ut för tillfället samt hur ånga 

förbrukas på de olika fabrikerna inom området. För att få bättre förståelse för 

tekniken på ångcentralen gjordes intervju med processoperatörer samt ansvarig 

ingenjör. Fortsättningsvis gjordes en litteraturstudie över ångackumulatorer och 

dess funktion. Därefter studerades processflödet över både korta och längre 

tidsperioder i MES. Ett Excel-blad upprättades där önskad data kunde hämtas 

utifrån givna mätpunkter i processen. Utifrån dessa data byggdes en modell för 

ackumulatorn i Excel. Modellen har som funktion att sammanfatta data från 

tidigare driftstillfällen för att bedöma hur en ackumulator skulle arbeta i syste-

met under samma förutsättningar. 

4.1 Modell (Excel) 

För att validera och visualisera behovet och de ekonomiska fördelarna som kan 

finnas med en ackumulator skapades det för projektet en modell för processen i 

Excel. Modellen bygger på data från aktuell process, de data som används finns 

sparad i processystemet MES (Manufacturing Execution System) från värden 

hämtade från de flödesmätare, temperaturgivare, tryckmätare med mera som 

processen använder. Modellen är uppbyggd tillsammans med Albin Andersson 

på Invico som var med vid drifttagande av ångackumulatorn vid Södra Cell 

Mörrum. Där arbetar ackumulatorn mellan högtryck och mellantrycks-nätet 

enligt samma funktion som ackumulatorn i denna modell. 

Ett programerat excel-blad hämtar data från MES utifrån angivna taggar i sy-

stemet. Bedömingen vilken data/vilka taggar som behövdes gjordes dels utifrån 

det aktiva projekt som pågår där man har för avsikt att minska andelen eldad 

olja samt funktionen på ackumulatorn. För att matcha alla mätpunkters leverans 

av data till systemet valdes en tidsskillnad mellan varje rapporterad mätpunkt 

på 1 minut och 26 sekunder. Vid större tidsdifferens missar modellen för myck-

et mätdata och vid mindre tas allt för små skillnader i mätdata med. De olika 

mätpunkterna måste också matchas mot varandra så att alla mätpunkter kan 

leverera data med samma tidsdifferens, om inte mätpunkterna matchar betyder 

det att samlad data över en längre tidsperiod levererat olika mycket data och 

därmed rapporterar data från olika tider. 

Mätpunkter som nyttjats för modellen är: 

 Flöde ut från panna 1 (ton/h). Panna 1 har ett medelflöde på ca 5 ton/h 

vid drift. Ett antagande för modellen har gjorts då flödet från pannan 

mäts efter överhettaren och det vid punkten saknas temperaturmätning. 

Mättnadstemperaturen för vatten vid 15 bar är 190 °C, rökgaserna före 

economisern är vid full produktion ca 280 °C. Entalpi för utgående ånga 

har antagits vid 15 bar och 210 °C vilket motsvarar 2824 kJ/kg [11]. 

Mätpunkten är relevant för att kombinera med flöde från P3 vilket mot-

svarar det momentana behovet av ånga. 
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 Flöde ut från P3 (ton/h). Mätpunkten är relevant för att kombinera med 

flöde från P1 vilket motsvarar det momentana behovet av ånga. 

 Olja brännare 1, P3 (l/h). Vid uppmätt flöde har det av någon anledning 

funnits behov av att stödelda med olja. I de flesta fall på grund av högt 

uttag hos någon förbrukare. Kombinerat med flöde från oljebrännare 2 

motsvarar det momentana behovet av olja. 

 Olja brännare 2, P3 (l/h). Vid uppmätt flöde har det av någon anledning 

funnits behov av att stödelda med olja. I de flesta fall på grund av högt 

uttag hos någon förbrukare. Kombinerat med flöde från oljebrännare 1 

motsvarar det momentana behovet av olja. 

Effektmätning finns inte att tillgå på grund av detta används flödesmätare till-

sammans med relevanta entalpier för att beskriva effekten hos pannorna. 

Värt att notera är att oljebrännare för panna 1 inte finns med bland mätpunkter-

na, likaså ångflöde från panna 2. Driftstillfällen där olja på panna 1 används är 

undantagsfall exempelvis produktionsbortfall på P3 på grund av underhåll, det-

samma gäller vid drift av panna 2. Dessa tillfällen finns heller inte med i senare 

jämförelser. 

På grund av begränsningar i MES nåddes max antal taggar för det excel-

dokument som hämtar rådata. Önskvärt hade varit att kunna använda taggar för 

tryck och temperatur på utgående ånga vid varje tillfälle för att avgöra exakt 

andel energi i utgående flöde. Det bedömdes dock vara tillräckligt med ett anta-

get värde för ett medeltryck då differensen inte är stor i sammanhanget. 

Tabell 1: Mättnadsdata för ånga från 24 till 32 bar. Visar på liten energidifferens mellan 

lågt och högt tryck i panna 3. 

Mättnadsdata ånga: 24-32 bar 

Bar 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

kJ/kg 2828 2822 2816 2809 2836 2830 2825 2819 2812 

Diff   -6 -6 -7 27 -6 -5 -6 -7 

 

Eftersom flödet beskriver behovet av ånga och är hämtat före ånglådan innebär 

det att uppvärmning för mavatankar plus eventuell oljeuppvärmning finns med i 

behovet. Detta då både ånga för mava-uppvärmning och oljeuppvärmning häm-

tas från ånglådan. En viktig parameter då ökande uttag hos kunderna även krä-

ver större mängd mava. Både ånga för uppvärmning av mava och olja saknar 

flödesmätare och går därmed inte att beskriva för sig. 

Modellen arbetar enligt funktionen att P3 arbetar mot ackumulatorn och panna 

1 arbetar som baslast direkt mot ånglådan. Detta för att P3 arbetar med ett högre 

tryck vilket även ger möjlighet att ladda ackumulatorn vid ett högre tryck som i 

sin tur ger större tryckskillnad gentemot ånglådan, alltså hur stor mängd energi 

som kan ackumuleras. Blockschema för pannor med ackumulatorn inkopplad 

syns i bilaga D. 
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4.1.1 Arbetssätt ackumulator enligt modell 

Med ingående parametrar kunde ackumulatorns arbetssätt i systemet bestämmas. 

Enheter korrigerades för att anpassas till en virtuell drift där ackumulatorn jäm-

förs mot rådata från produktionen under 2015 och 2016. Ackumulatorns funkt-

ion trimmades in mot drift genom kontroll av dess funktion i diagram. Dia-

gramen gav indikation på behov av styrande parametrar för att pannorna skulle 

arbeta enligt verkligt arbetssätt och krav på drift med ackumulatorn inkopplad i 

systemet. Nedan visas exempel på diagram där systemet visualiseras med och 

utan ackumulatorn i drift. 

  
Figur 4: Exempel på diagram för effektutnyttjande utan ackumulatorn i systemet från 

160214 kl 00.00 till 12.00. 

  
Figur 5: Exempel på diagram för effektutnyttjande med ackumulatorn i systemet där 

ackumulatorn syns som tillgänglig energiandel. Från 160214 kl 00.00 till 12.00. 
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Figur 6: Exempel på diagram för effektutnyttjande med ackumulatorn i systemet från 

160214 kl 00.00 till 12.00. 

Figur 7: Del av modellen i Excel. 
 

Figur 7 visar en övre del av dokumentet som länkar till det dokument som häm-

tar data från MES. Rådata över 12 timmar sammanfattas i dokumentet med 1 

minut och 26 sekunder mellan varje mätpunkt. 

Nedan beskrivs varje cell och kolumn. Rad 5 startar dokumentets beräkning då 

rad 4 är lika med rad 5 (under ”Rådata” är rad 3 lika med rad 4) för att starta 

beräkningarna. Beskrivning är enligt A:5, B:5… x:5, där bokstav är kolumnen. 

Efter rad 5 upprepas koden rad för rad till dokumentets slut. 

 A:5 – Tidpunkt 

 B:5 – Flöde P1 

 C:5 – Effekt P1 beräknad från flöde P1 
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 E:5 – Effekt P3 beräknat från flöde P3 
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 H:5 – Olja P3, brännare 1 och 2 (l/h) 
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 I:5 – Effekt oljeförbränning P3. Beräknad med oljans värmevärde. 

 J:5 – Tidsskillnad mellan hämtad data. 

 K:5 – Energibehov för tidsskillnaden beräknad med effekt P1+P3 

 L:5 – Vätgasförbränning P3 där tidigare rads värden jämförs för att styra 

processen efter nivå i ackumulator. Jämförelsen sker efter energitillgång 

i ackumulatorn. Om andelen energi i ackumulatorn är större än 100% 

(högnivå) går vätgasförbränningen ner på lågfart, om energitillgången är 

mindre än 70% (lågnivå) ska produktion ske med full effekt. Om ener-

gin är större än 70% men lägre än 100% ökar eller sänks produktionen 

enligt följande:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡 = (
100% − 𝑥

100% − 70%
) ∗ 𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝐻2 ∗ 10% 

Där 𝑥 är energiandel i ackumulatorn vid mättillfället. En utjämningsva-

riabel lades till för att skapa möjlighet att styra fördröjningen av ändring 

i produktionstakt. Tillförd effekt vätgas är begränsad till den tekniska 

begränsning vätgasbrännarna har. 

Procentsatser kan justeras för att skapa en så jämn produktion som möj-

ligt. Vid jämförelse mellan olika ackumulatorvolymer behålls samma 

värden oavsett volym. 

 M:5 – CO-förbränning P1. Räknar enligt samma förfarande som L:5 

men gör först en kontroll om det är något flöde från P1 detta för att an-

vända P1 lika som verklig produktion. Om P1 inte har något flöde i rå-

data producerar inte P1 i denna cell. Högnivå 80 % och lågnivå 40 %, 

utjämningsvariabel 50 %. 

 N:5 – Oljeförbränning P3. Räknar enligt samma förfarande som L:5 

men har en begränsning som inte tillåter summan av effekten vätgas och 

olja överstiga maximal effekt för pannan. Oljeeffekten har ingen utjäm-

ningsvariabel. 

 O:5 – Summan av förluster i rör till och från ackumulator samt förluster 

från ackumulatortanken. Räknas om till energi med tidsdifferensen för 

att adderas till energibehovet. 

 P:5 – Tillgänglig energi i ackumulatorn vid tidpunkten. Använder före-

gående rads tillgängliga energi, adderar radens energiproduktion av olja, 

vätgas och subtraherar energibehovet och energiproduktion från CO. 

 Q:5 – Jämför andelen energi i ackumulatorn mot maximal energi i ack-

umulatorn. Maximal energi utgår från angiven vattenvolym med samma 

förutsättningar som vid volymsberäkning av ackumulatorn. 

Ingående konstanter redovisas i Bilaga A. 
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4.2 Ångackumulator 

För att bestämma ackumulatorns storlek studerades systemet i MES där värden 

hämtades och det skapades trender. Trenderna gav indikation på medel och 

högsta flöden. Då endast P3 arbetar mot ackumulatorn användes P3-flödet för 

att finna hur stort flöde ackumulatorn behöver täcka. Målet var att hitta tre flö-

den för att jämföra tre volymer på ackumulatorn. 

På grund av uppvärmning av fastigheter följer behovet av ånga utetemperaturen 

och därmed ökar både medelflödet och maxflödet med sjunkande utetemperatur 

då processerna hos kunderna inte är säsongsberoende. 

 
Figur 8: Maximalt ångflöde och medelångflöde från P3 jämfört mot utemedeltemperatur 

för orten månadsvis 2015. 

 

Figur 9: Maximalt ångflöde och medelångflöde från P3 jämfört mot utemedeltemperatur 

för orten månadsvis 2016. 
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Ackumulatorn behöver täcka ett visst behov som är större än den maximala 

effekt P3 kan ge enbart från att elda vätgas. Maximal effekt vätgas begränsas av 

vätgasbrännarnas maximala teoretiska flöde, 1500 Nm
3
/h vardera. Maximala 

effekten vid vätgasförbränning blir därmed: 

2,8 𝑘𝑊ℎ 𝑁𝑚3⁄ ∗ 3000 𝑁𝑚3 ℎ⁄ = 8,4 𝑀𝑊 ∗  𝜂𝑃3 = 7,56 𝑀𝑊 

Vilket med antagen entalpi för P3 (2866 kJ/kg) motsvarar maximala ångflödet: 

7,56 𝑊 ∗ 3600 𝑠

2866 𝑀𝑗 𝑡⁄
= 9,5 𝑡 ℎ⁄  

7,56 MW eller 9,5 t/h är den maximala momentana tillgången av energi. Dock 

finns ofta en energibuffert tillgänglig i pannkretsens vattenvolym, det är därför 

inte att anta att det måste eldas olja vid alla tillfällen över denna effekt. Detta 

syns i de tryckfall som uppstår vid stora uttag.  

Effektutnyttjandet för P3 kan beskrivas med följande diagram där värde för 

flödet hämtats från MES med mätning 4 ggr/h och beräknats till effekt med 

antagen entalpi för P3. Värden för 2015 finns endast från Mars och i de fall där 

månader utelämnats beror det på långa perioder av nollvärden exempelvis de 

månader där stoppvecka faller in, undantaget helåret där all data är medräknad.  

 
Figur 10: Effekt P3 under perioden mars – december 2015. Visar antal tillfällen P3 övers-

tiger varje effekt. Antal tillfällen är hämtade 4 ggr/timme under perioden. 
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Figur 11: Effekt P3 under perioden januari – december 2016. Visar antal tillfällen P3 

överstiger varje effekt. Antal tillfällen är hämtade 4 ggr/timme under perioden. 

 
Figur 12: Effekt P3 under perioden oktober 2015 – mars 2016. Visar antal tillfällen P3 

överstiger varje effekt. Antal tillfällen är hämtade 4 ggr/timme under perioden. 
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Figur 13: Effekt P3 under perioden oktober 2016 – mars 2017. Visar antal tillfällen P3 

överstiger varje effekt. Antal tillfällen är hämtade 4 ggr/timme under perioden. 

 
Figur 14: Effekt P3 under perioden april 2015 – juli 2015. Visar antal tillfällen P3 översti-

ger varje effekt. Antal tillfällen är hämtade 4 ggr/timme under perioden. 
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Figur 15: Effekt P3 under perioden april 2016 – augusti 2016. Visar antal tillfällen P3 

överstiger varje effekt. Antal tillfällen är hämtade 4 ggr/timme under perioden. 

Tabell 2: Sammanfattning från samtliga mätningar av effekt P3. 

  Helår Vinterhalvår Sommarhalvår 

  

Mars - Dec 
15 

Jan - Dec 
16 

Okt 15 - Mars 
16 

Okt 16 - Mars 
17 

April 15 - Juli 
15 

April 16 - Aug 
16 

Medeleffekt (MW) 5,4 6,1 8,76 8,83 6,5 6,6 

Stddv. (MW) 2,23 2,25 2,85 2,66 2,08 1,99 

Medel medeleffekt (MW) 5,75 8,79 6,53 

Medel stddv. (MW) 2,24 2,75 2,03 

 

Effekten jämfördes med rapporterade värden i månadsrapporter hos ÅC för att 

verifiera antagen entalpi för ångan från P3. I undersökning av medeleffekter 

och standardavvikelser togs ingen hänsyn till drift av P1 vilket ger den verkliga 

driften men inte tar tillgängligheten av P1 i beräkning. 

Standardavvikelsen gav en bild av hur stor effekt en ackumulator behöver täcka 

och med hur stor effekt den kan laddas. Då det intermittenta uttaget inte sker 

enligt ett återkommande mönster saknas tiden för toppar i ånguttaget. För att 

hitta ett normalvärde att dimensionera ackumulatorn mot används standardav-

vikelse och maximal teoretiskt tillgänglig vätgaseffekt. Medeleffekt plus den 

positiva standardavvikelsen minus maximal teoretisk effekt från vätgasen ger 

den effekt ackumulatorn behöver täcka. Figur i Bilaga E visar exempel på me-

toden. 

Tabell 3: Tabell över medel från tabell 2 samt standardavvikelse jämfört mot maximal 

effekt vätgas. 

  Helår Vinterhalvår Sommarhalvår 

  

Mars - Dec 
15 

Jan - Dec 
16 

Okt 15 - Mars 
16 

Okt 16 - Mars 
17 

April 15 - Juli 
15 

April 16 - Aug 
16 

Medel medeleffekt (MW) 5,75 8,79 6,53 

Medel stddv. (MW) 2,24 2,75 2,03 

Max MW med stddv. 
(MW) 7,99 11,54 8,57 

Diff mot Max H2 (MW) 0,43 3,98 1,01 
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Helårets värden ansågs vara allt för avvikande då perioder där P3 inte levererat 

ånga finns med i beräkningen vilket sänker medelvärdet. För att hitta tre flöden 

att dimensionera ackumulatorn med används istället ett medel av vinter och 

sommarhalvårets maximala differens mot maximal effekt vätgas viket är 2,5 

MW. 

4.2.1 Vattenkapacitet/volym 

Med förståelse för tillgänglig överskottseffekt kunde nu ackumulatorns vatten-

volym och totala volym beräknas enligt teori. Ingående data är lika för olika 

volymer på ackumulatorn bortsett från flöde då flödet ger vattenvolymen. Med 

värmevärden och volymitet från tabeller [11]: 

Tabell 4: Tabell med ingående värden för beräkning av ackumulatorns volym. 

 
Entalpi kJ/kg Volymitet m

3
/kg 

Vatten 25 bar (h2) 944 0,00119 

Vatten 11 bar (h1) 763 0,001127 

Diff (h2-1) 181 
 

Ånga 11 bar (h2ut) 2797 
  

Tabell 5: Beskriver flöde jämfört respektive effekt för olika driftsalternativ och resulte-

rande vattenvolym samt total volym. 

 
Effekt MW Flöde t/h Vattenmängd vid start m

3
 Vattenmängd fullt laddad m

3
  Total volym m

3
 

Alt 1 (sommar) 1,01 1,27 22 26 28,6 

Alt 2 (medel) 2,5 3,14 55 64 70,4 

Alt 3 (vinter) 3,98 5,00 87 102 112,2 

 

4.2.2 Tankutformning 

Varje volyms vattenyta beräknades för att kontrollera att maximalt ångflöde per 

yta vatten inte överskreds. Enligt teori kan vatten vid 25 bar avge 550 

kgånga/m
2
*h [3]. Minsta yta vatten för alternativen är då: 

Tabell 6: Varje volyms behov av vattenyta för att möjliggöra fullgod ångproduktion från 

ackumulatorn. 

 
Total volym m

3
 Flöde t/h Minsta yta vatten m

2
 

Alt 1 (sommar) 29 1,27 2,3 

Alt 2 (medel) 70 3,14 5,7 

Alt 3 (vinter) 112 5,00 9,1 

 

I arbetet antogs ackumulatorns L/B förhållande till 3. Studier kring stående 

ackumulatorer för hetvatten finns där olika alternativ medför olika värmeförlus-

ter, dock på andra grunder än jämförbara med liggande cylindriska ackumulato-

rer. Ingen tidigare studie fanns att tillgå där L/B förhållandet undersöks för ack-
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umulatorer jämförbara med detta projekt. Med detta antagande beräknades ack-

umulatorns utformning: 

Tabell 7: Ackumulatorns mått  för respektive alternativ. 

 
Total volym m

3
 Radie m Längd m 

Alt 1 (sommar) 29 1,2 6,9 

Alt 2 (medel) 70 1,5 9,3 

Alt 3 (vinter) 112 1,8 10,9 

 

Vid fullt laddad ackumulator och 90 % fyllnadsgrad med dimensionerna i tabell 

7 är vattnets yta 12, 20 respektive 26 m
2
 vilket visade att ytan var tillräcklig för 

volymen anpassad till respektive ångflöde. 

4.2.3 Energiförluster ackumulator 

Då ackumulatorns utformning bestämts kunde dimensionerna användas för att 

beräkna energiförlusterna. Med antagande att kortsidorna på ackumulatorn räk-

nas som flata lock, värmeförlusterna är lika stora över hela ackumulatorns area 

oavsett ånga eller vattenfas och att ackumulatorn placeras utomhus där medel-

temperaturen för normalåret i Sundsvall är 3,8 °C. Beräknades förlusterna enligt 

tabeller nedan: 

Tabell 8 (t.v): Förlusternas effekt beroende på val av ackumulator och isoleringstjocklek. 

Tabell 9 (t.h): Förlusterna beskrivna som energi över ett år beroende på val av 

ackumulator och isoleringstjocklek. 

Lisolering Effekt kW 
 

Lisolering Energi MWh/år 

  29 m
3
 70 m

3
 112 m

3
 

 
  29 m

3
 70 m

3
 112 m

3
 

0,2 2,7 4,8 6,5 
 

0,2 24 42 57 

0,3 1,9 3,3 4,5 
 

0,3 16 29 39 

0,4 1,5 2,5 3,4 
 

0,4 13 22 30 

 

Värmeförlustens effekt är ojämn över året med varierande utetemperatur. För att 

verifiera antagandet att medeltemperatur kan användas för att beskriva förlus-

terna under hela året utan att påverka resultatet från modellen gjordes en jämfö-

relse mot andel ånga förlusterna kräver. Vid 10 bar motsvarar 1 ton ånga från 

ånglådan 0,77 MW eller 0,77 kW/kg, värmeeffekten från ackumulatorn vid 

största volym med minsta tjocklek isolering enligt tabell 8 motsvarar därmed 

8,5 kg ånga10bar med lägre temperaturen (Tomg) satt till medeltemperatur. Med 

lägre temperaturen satt till -20 °C är värmeförlusterna från samma ackumulator 

7,4 kW eller 9,6 kg ånga10bar. Skillnaden är därmed försumbar. 

Förlusterna över året uppgår till maximalt 57 MWh eller 44 ton ånga10bar vilket 

står för 0,005 % jämfört 2016 års produktion. För att motivera val av tjocklek 

på isoleringen jämfördes förlusterna som ton ånga10bar producerat med vätgas 

till 2016 års gaspris, 0,442 kr/Nm
3
H2.  
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Tabell 10 (t.v): Förluster från ackumulatorn beskrivna som ton ånga/år. 

Tabell 11 (t.h): Förluster från ackumulatorn i kr/år jämfört med ånga producerad med 

vätgas till 2016 års gaspris. 

Lisolering Energi ton ånga/år 
 

Lisolering Energiförlust kr/år 

  29 m
3
 70 m

3
 112 m

3
 

 
  29 m

3
 70 m

3
 112 m

3
 

0,2 18 32 44 
 

0,2 2219 3933 5339 

0,3 13 22 30 
 

0,3 1541 2710 3666 

0,4 10 17 23 
 

0,4 1195 2089 2819 

 

Tabell 11 ger indikation på hur mycket en ökad tjocklek på isoleringen får kosta 

med 2016 års oljepris som grund. 

4.2.4 Energiförluster rör 

Värmeförluster från rördragning beräknades med antagande att förluster endast 

finns från tillopp och utlopp samt att all rörledning är placerad utomhus. Möj-

lighet finns att installera ackumulatorn i närhet till ångcentralen, lösningarna 

kan dock se olika ut. Här jämfördes tre olika scenarion för rörens längd samt 

isoleringstjocklek enligt samma förfarande som för förlusterna från ackumula-

torn. Mängden rör kan anses väl tilltagen men den extra längden tillåts då för-

luster vid anslutningar, mätpunkter samt ventiler inte har räknats med. 

Tabell 12 (t.v): Effektförluster i rör beroende på val av tjocklek samt behov av längd. 

Tabell 13 (t.h): Förluster i rör beroende på val av tjocklek samt behov av längd beskrivna 

som energi/år. 

Lisolering Effekt kW 
 

Lisolering Energi MWh/år 

  200 m 300 m 400 m 

 
  200 m 300 m 400 m 

0,1 14,4 21,6 28,8 
 

0,1 126 189 252 

0,2 9,3 14,0 18,7 
 

0,2 81 123 164 

0,3 7,5 11,2 15,0 
 

0,3 66 98 131 

 

Tabell 14 (t.v): Förluster i rör beroende på val av tjocklek samt behov av längd beskrivna 

som ton ånga/år. 

Tabell 15 (t.h): Förluster i rör beroende på val av tjocklek samt behov av längd beskrivna 

i kr/år. 

Lisolering Energi ton ånga/år 
 

Lisolering Energiförlust kr/år 

  200 m 300 m 400 m 

 
  200 m 300 m 400 m 

0,1 97 146 194 
 

0,1 11806 17709 23613 

0,2 63 94 126 
 

0,2 7625 11478 15332 

0,3 51 76 101 
 

0,3 6149 9183 12298 

 

4.3 Energikartläggning 

Energikartläggning gjordes för att undersöka hur förbrukningen på siten ser ut 

och skapa en förståelse för hur de olika förbrukarna påverkar ett varierande 
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ånguttag. Till kartläggningen undersöktes även de bränslen som finns på siten, 

hur de nyttjas och varför. 

4.3.1 Vätgas 

Resultat från mätningar på den vätgas kloratfabriken i stockvik producerar gav 

ett genomsnittligt värmevärde på 2400 kcal/m
3
 vilket enligt tabellvärden från 

Henrik Alvarez, Energiteknik [12] ger 10,1 MJ/Nm
3
 eller 2,81 kWh/Nm

3
. 

Uppmätt värde stämmer väl överens med teoretiskt värde som är 7 % högre. 

Kloratfabriken ingår i Akzo Nobel koncernen vilket gör det till en fördel att 

använda vätgas före CO-gas då ersättningen för eldad vätgas stannar inom kon-

cernen. 

Priset för vätgasen sätts efter hur mycket olja gasen ersätter, för att förenkla 

beräkning räknas vätgasen om till eldningsoljeekvivalenter utifrån värmevärdet.  

4.3.2 CO-gas/Karbidugnsgas 

CO-gasen från Karbidfabriken på Stockvik heter internt karbidugnsgas då den 

är en biprodukt vid tillverkningen av kalciumkarbid. Gasen bildas enligt for-

meln: 

𝐶𝑎𝑂 + 3𝐶 → 𝐶𝑎𝐶2 + 𝐶𝑂 

Karbidugnsgasen består till störst del av CO men innehåller även av koldioxid, 

vätgas, kvävgas och kolväten. Mätningar av CO-gas från karbidfabriken visar 

att gasen i genomsnitt har värmevärdet 2400 kcal/m
3
, detsamma som vätgasen. 

CO-gasens CO2-utsläpp är 0,015 ton CO2/Nm
3
.  

Priset för CO-gas varierar under året då priset sätts efter en beräkning där till-

gänglig gas från karbidfabriken sätts mot tillgänglig tid i ångcentralen samt hur 

mycket eldningsolja CO-gasen ersätter. I beräkningar räknas CO-gas om till 

eldningsoljeekvivalenter, eoekv enligt samma princip som vätgas. Priset för 

CO-gas i beräkningsmodellen är konstant. 

Karbidfabriken ägs inte av Akzo Nobel vilket innebär att ersättning för CO-

gasen inte blir kvar inom koncernen, detta medför att eldning av CO prioriteras 

lägre än eldning av vätgas i de fall där en prioritering krävs. 

4.3.3 Eldningsolja 4 EO4 

På ÅC används eldningsolja 4. Preem har lämnat följande bränsledata till ÅC, 

hämtade ur interna dokument för debitering inom siten: 42,71 MJ/kg, 920 

kg/m
3
, 39,302 MJ/l. Oljans CO2 utsläpp är 2,9 ton CO2/m

3
. Max 0,4 % sva-

vel/ton. 1 m
3
 EO4 kostade 2016 i genomsnitt 3362 kr/m

3
. 

4.3.4 Förbrukning Expancel 

Expancels förbrukning är jämn över året bortsett fysikalisk last. Expancels för-

brukning är uppdelad i två delar då fabriken i stort består av två större fabriks-

lokaler, dessa två benämns PM12 och Mepal i figur 17 och 18. PM12 innefattar 

större delen av Expancels produktion och representerar störst andel förbrukad 
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ånga. I PM12 ingår även PergoPak där de hyr en mindre del av fabriken. Som 

framgår av figur 16 är inte PergoPaks förbrukning betydande för varierande 

uttag, utredning visar att PergoPak stod för 7-10% av PM:s förbrukning må-

nadsvis även under 2013. Uttaget är jämt med ca 250-500 kg/h. Data för för-

brukning är hämtad ur månadsrapporter för respektive period på ÅC. 

 

 

Figur 16: Ångförbrukning Expancel 2012. Figur hämtad från intern kartläggning av Ex-

pancels ångförbrukning utförd 2013. Förbrukningen är sammanställd från månadsrap-

porter på ÅC. 

 

Figur 17: Ångförbrukning Expancel 2015. Från månadsrapporter från processen under 

2015. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2012 ångförbrukning (totala ton) PM exl pergo 2012

pergo 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Ånga Expancel 2015 

PM12 Mepal Summa Expancel Andel av total



Ackumulering av ånga – Effektivare ångproduktion vid Akzo Nobel Stockvik 

Rikard Breitkreuz 2017-05-25 

28 

 

Figur 18: Ångförbrukning Expancel 2016. Från månadsrapporter från processen under 

2016. 

Studeras kortare perioder är ett ojämnt uttag hos Expancel tydligt och med 

tanke på hur stor förbrukare Expancel är blir det tydligt hur detta påverkar pro-

ducenten ÅC. Figur 19 visar hur flödet till PM-fabriken påverkar trycket i P3. 

 

Figur 19: Diagram över tryck P3 samt flöde PM-fabriken där röd linje är trycket i P3 och 

blå linje är ångflöde till PM-fabriken. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Ånga Expancel 2016 

PM12 Mepal Summa Expancel Andel av total



Ackumulering av ånga – Effektivare ångproduktion vid Akzo Nobel Stockvik 

Rikard Breitkreuz 2017-05-25 

29 

4.3.5 Förbrukning Surface Chemistry 

Före september 2016 har summering av ånga till Surface Chemistry skett via 

månadsvis avläsning, på grund av detta har osäkerhet funnits om det även på 

denna fabrik finns ett intermittent uttag. Under vecka 37 2016 installerades det 

en ny flödesmätare på inkomande ånga till SC. Flödesmätaren är fortfarande 

under bedömning (januari 2017) då osäkerhet finns kring mätområde för giva-

ren.  

Trender på tydliga tryckfall i P3 förekommer trots låga uttag från PM-fabriken. 

Med tanke på att endast PM-fabriken och SC har så pass hög förbrukning att det 

kan påverka en trycksänkning i pannorna så är slutsatsen att påverkan kommer 

från variation i uttaget på SC. Studier av uttag av ånga jämfört med tryckfall i 

P3 resulterade i vad figur 20 visar, ett återkommande fenomen vilket stöder 

slutsatsen att SC har så pass stora momentana uttag att de skapar tryckfall i P3. 

 

Figur 20: Visar SC:s påverkan på trycket i P3. Trots lågt uttag från Expancel ses en tryck-

sänkning som resulterar i behov att elda olja för att höja trycket igen. 

 

Figur 21: Ångförbrukning Surface Chemistry 2015. Från månadsrapporter från proces-

sen under 2015. 
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Figur 21: Ångförbrukning Surface Chemistry 2016. Anledning till toppen i augusti kunde 

inte hittas. Från månadsrapporter från processen under 2016. 

4.3.6 Förbrukning Site Service 

Site service har endast en mindre förbrukning för uppvärmning av fastigheter. 

Uppskattade värden är uppskattade från kondensatmätning, mätningen ligger 

som grund för årets alla månader därav linjär förbrukning. 

 

Figur 22: Ångförbrukning Site Service 2015. Från månadsrapporter från processen under 

2015. 
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Figur 23: Ångförbrukning Site Service 2016. Från månadsrapporter från processen under 

2016. 

4.3.7 Förbrukning Eka Chemicals - Kloratfabriken 

Kloratfabriken använder bland annat ånga för torkning av natriumklorat. Utta-

get är procentuellt lågt och jämt både sett till korta och långa intervall. Förbruk-

ningen på kloratfabriken påverkar inte ett varierande panntryck på ångcentralen. 

 

Figur 24: Ångförbrukning Eka Chemicals 2015. Från månadsrapporter från processen 

under 2015. 
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Figur 25: Ångförbrukning Eka Chemicals 2016. Från månadsrapporter från processen 

under 2016. 

4.3.8 Förbrukning Hartser – Formalinfabriken och Urea 

Under Hartser ingår även PergoPak men då de delar processlokaler samt ångsy-

stem med Expancel i PM-fabriken ligger deras ångförbrukning där. Formalinfa-

briken är inte i drift sedan 2011 dock kvarstår en del lagertankar då Formalin 

fortfarande används på siten. Viss produktion av urea finns, det är dock under 

korta perioder ett fåtal gånger per år. Mätosäkerhet finns hos Urea, kunden är 

dock mycket liten och har liten påverkan på ångproduktionen. 

 

Figur 26: Ångförbrukning Hartser 2015. Från månadsrapporter från processen under 

2015. 
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Figur 27: Ångförbrukning Hartser 2016. Från månadsrapporter från processen under 

2016. 
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5 Resultat 
Energikartläggning visar att utrymme samt behov av en ångackumulation finns 

i och med stora intermittenta uttag hos de två största förbrukarna av ånga. För-

slag för tre olika ackumulatorer har tagits fram. De tre modellerna har jämförts 

mot produktionen 2015 och 2016 genom referensskift varje månad från mars 

2015 till december 2016. Resultatet har sedan interpolerats till helår, snittet av 

alla referensskift interpolerade till helår ger förtjänst av minskad oljeförbrän-

ning.  

5.1 Lönsamhet 

Lönsamheten är både ekonomisk och miljömässigt positiv då minskad oljeför-

bränning ger en positiv effekt på minskade koldioxid samt svavelutsläpp. Lön-

samheten har jämförts mot kostnader och utsläpp för 2015. 

Tabell 16: Resultat av lönsamhet beroende på val av ackumulator jämfört mot 2015 års 

kostnader.  

Lönsamhet 

  Ackumulator 

  29 m
3
 70 m

3
 112 m

3
 

Ekonomi 1 168 367 kr  1 189 973 kr  1 198 208 kr  

Andel av bränslekostn. 2015 10% 10% 10% 

Minskad mängd olja (m
3
) 348 354 356 

Andel av olja 2015 46% 47% 47% 

Minskad mängd CO2 (ton) 1008 1026 1034 

Andel av CO2 2015* 46% 47% 47% 

Svavel 0,4%/ton olja (ton) 1,28 1,30 1,31 

Andel av svavel 2015 46% 47% 47% 

*(CO ej beräknad, stod för 0,04 % 2015) 
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5.2 Kostnader 

Kostnaderna för ackumulator och rör är erhållna från leverantör samt tidigare 

projekt med liknande installationer på site Stockvik. Kostnaden för rör utgår 

från rör av modell DN150, rostfritt rör med dimensionen 154x2 (2 mm gods-

tjocklek). Kostnaden för ackumulator utgår från tidigare projekt med liknande 

tankar och är ca pris där höjd har tagits för en utökad godstjocklek då ackumu-

latorn är trycksatt.  

Kostnaderna för ackumulatorn är endast för tanken och uppgår till ca 

29000kr/m
3
. Isoleringen tillkommer och kostar ca 3000 kr/m

3
 för 100mm isole-

ring. Tjockare isolering är ej lönsam då förlusterna från ackumulatorn är små 

enligt tabell 11. 

Pris för rör DN150 inklusive installationskostnad är 470000:-/100m varav 

material är 75000:-. Priset för rör är inklusive den rabatt stora förbrukare får. 

Isolering 100mm för rör DN150 är 250000:-/100m. Tjockare isolering är ej 

lönsam då andelen minskade förluster av ökad isoleringstjocklek är små enligt 

tabell 15, sett till investeringskostnaden. 

Pris per ventil av syrafast material är 65000:-/st. Antal ventiler antas till 12st där 

4st är givna enligt figur 3 och 8st antas tillkomma då systemet kräver fler för 

möjlighet till systemavgränsningar vid underhåll samt att flertalet säkerhetsven-

tiler krävs. Priset gäller ventil av on/off-modell.  

Kostnader tillkommer för projektering, totalinstallation, framtida underhåll och 

uppgradering av styrsystem. Dessa kostnader antas till 100000:- oavsett install-

ation. 

Tabell 17: Investeringskostnader  

Investeringskostnader (kr) 

  Ackumulator 

  29 m
3
 70 m

3
 112 m

3
 

Isolering 90000 200000 310000 

Tank  800000 1800000 3300000 

Antagen inst.kostnad 1000000 1000000 1000000 

Summa ackumulator 1890000 3000000 4610000 

        

  Rör DN150 (inkl installation) 

  200 m 300 m 400 m 

Rör 940000 1410000 1410000 

Isolering 500000 750000 1000000 

Summa rör 1440000 2160000 2410000 

        

  Ventiler 

Ventiler 780000 

        

  Övriga kostnader 

Övrigt 1000000 
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Kostnaden är till stor del beroende på val av ackumulator samt var ackumula-

torn kan placeras. Tabell 18 visar investeringskostnaden beroende på val av 

ackumulator och rörlängd, tabell 19 visar på återbetalningstid beroende på val 

av ackumulator och rörlängd. 

Tabell 18: Investeringskostnader beroende på val av rörlängd och ackumulator.  

Kostnad med olika rörlängd (kr) 

  Rörlängd 

Ackumulator 200m 300m 400m 

29 m
3
 5110000 5830000 6080000 

70 m
3
 6220000 6940000 7190000 

112 m
3
 7830000 8550000 8800000 

 

Tabell 19: Återbetalningstid beroende på val av ackumulator och behov av rörlängd.  

Återbetalningstid enligt Pay-off (år) 

  Rörlängd 

Ackumulator 200m 300m 400m 

29 m
3
 4,4 5,0 5,2 

70 m
3
 5,2 5,8 6,0 

112 m
3
 6,5 7,1 7,3 
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6 Diskussion 
Resultatet visar att det inte är någon större skillnad i lönsamhet beroende på val 

av ackumulatortank. Anledningen till detta är för att tillgänglig effekt på både 

vätgas och CO-gas är för liten. I de fall där ackumulatorn behövs som mest hin-

ner inte ångproduktionen med att ladda ackumulatorn till en nivå som kan an-

vändas vid ett stort ånguttag. Försök gjordes där ackumulatorns volym kraftigt 

överdrevs till 200 m
3

 vattenfas och jämfördes mot skift med mycket stora varia-

toner och högt medelvärde på uttaget av ånga på grund av kallt väder. Försöken 

visar endast en fördröjning av tömningen av ackumulatorns energi. Här kan det 

finnas behov att göra en bedömning om det är bättre att endast installera brän-

nare som klarar en högre effekt och behålla nuvarande system då pannorna kla-

rar en högre effekt än dagens vätgas och CO-gaseffekt. Eller om det är värt att 

installera en ackumulator och nöja sig med den förtjänst som beräknats enligt 

denna rapport.  

Eventuell installation av en ackumulator kan innebära färre driftstimmar av 

panna 1 vilket medför mindre mängd eldad karbidugnsgas. Detta i sin tur kan 

medföra en miljömässig försämring för karbidfabriken som i det fallet måste 

fackla delar av den gas som i dagsläget eldas i ÅC. Ett alternativ kan då vara att 

i installationen av ackumulatorn även installera en eller flera CO-gas brännare 

på panna 3. Därmed ges även tillgång till ett alternativt bränsle vid de driftstill-

fällen vätgasen är otillräcklig för både SC och ÅC. 

Rapporten avser endast undersöka storleken för en ackumulator installerad mot 

tillgänglig teknisk utrustning. Med erfarenhet av modellen skapad för att be-

räkna ackumulatorn är det dock tydligt att ackumulatorn kan dimensioneras 

bättre om effekten för vätgasen utökas med exempelvis en till vätgasbrännare 

eller om möjligt öka effekten hos de två tillgängliga vätgasbrännarna. En juste-

ring av tillgänglig vätgaseffekt i modellen visar tydligt på större skillnader i 

lönsamheten vid val av en av de två större ackumulatorerna, 70 samt 112m
3
 

jämfört med 29m
3
 ackumulator.  

Prisförfrågan för total installation gjordes under projektet men har inte kommit 

in innan projektets avslut. Kostnaderna för ackumulatorn är under kostnader 

endast räknade som en tom tank, till detta tillkommer all teknik i tanken som 

gör det möjligt att ladda och styra ackumulatorn. Projekt av den här storleken är 

svårbedömda utan erfarenhet. Kostnader för projektering, installation, underhåll 

samt uppgradering av systemstyrning är mycket grovt bedömda. 

Ekonomiska och miljömässiga vinster för kunder finns inte med i rapporten. 

Ångcentralens många kunder har olika miljöpolicys och räknar olika när det 

kommer till exempelvis CO2-avtryck för deras respektive produkt. Flera kunder 

har dessutom flertalet olika produkter. 

Ackumulatorn kan betalas genom upprätthållet ångpris till kunder till dess ack-

umulatorn är betald. Ackumulatorn kan också ses som en fördel för interna 

kunder med sänkta ångpriser vilket resulterar i större vinst per produkt eller 
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sänkta priser för större konkurrenskraft. Oavsett är ett sänkt koldioxidavtryck 

positivt för alla kunder till ångcentralen. 

Lokalt kan fördelar ses för Site Stockvik då det skapar anledning att behålla 

produktionen av sitens produkter i Sverige och Stockvik. 
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7 Slutsatser 
Utrymme finns för en eventuell ackumulator i systemet. En ackumulator skulle 

skapa en jämnare produktionstakt samt skapa lönsamhet över tid och ge miljö-

mässiga fördelar för ångcentralens kunder oavsett val av ackumulator. Snabbast 

återbetalningstid har en ackumulator av 29 m
3
 placerad nära ångcentralen med 

ett behov av 200m rördragning. Återbetalningstiden är då 4,4 år genom 10 % 

lägre driftskostnader på grund av minskad oljeförbrukning med 348 m
3
/år. 

Minskad oljeförbrukning resulterar i minskat koldioxidutsläpp med 1008 ton/år 

samt minskat svaveldioxidutsläpp med 1,3 ton/år. 

Fortsatt bör analys göras om ackumulatorn har samma fördelar om installation 

görs för att göra det möjligt att elda mer vätgas med befintlig utrustning eller 

med en större ackumulator.  
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Bilaga A: Ingående konstanter 
Accumulator               

Accvolym 87 m3 
     

Tryck in 25 bar Densitet in 887,3 kg/m3 
  

Entalpi vatten in 944 kJ/kg 
     

Tryck ut 11 bar 
     

Entalpi vatten ut 763 kJ/kg 
     

Entapi diff 181 kJ/kg 
     

Accvolym 3,9 MWh 
     

Målnivå acc 50% 
      

        Panna 1               

P1 tryck 15 bar 
     

P1 entalpi 2824 kJ/kg 15bar/210°C Toppeffekt 
   

Maxlast P1 8 ton/h 
 

6,38 MW 8,1 ton/h 

Maxlast P1 6,3 MW 
     

Minska CO P1 40% 
      

Stopp CO P1 80% 
  

Teknisk begränsning CO 
   

Start Olja P1 20% 
  

2000 nm3/h 
  

Stopp Olja P1 30% 
  

4,76 MW 
  

Tillgänglig CO P1 4,76 MW 
     

Utjämning P1 50% 
      

        Panna 3               

P3 tryck 32 bar 
     

P3 entalpi 2866 kJ/kg 28bar/250°C Toppeffekt 
   

Maxlast P3 35 ton/h 
 

20,25 MW 25,4 ton/h 

Maxlast P3 27,9 MW 
     

Minska H2 P3 70% 
  

Tillgänglig vätgas 
   

Stoppa H2 P3 100% 
  

4000 Nm3/h  
  

Start Olja P3 5% 
  

11,2 
MW vätgas vid normal 
drift 

Stopp Olja P3 15% 
  

Teknisk begränsning vätgas 
  

Tillgänglig H2 P3 7,56 MW 
 

3000 nm3/h 
  

Utjämning P3 10% 
  

7,56 MW 
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Bilaga B: Ekonomisk del i modellen 
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Bilaga C: Lönsamhet per 
tolvtimmars referensskift 

Lönsamhet 

Datum 26 64 102 

2015-03-16       1 111 300 kr        1 179 017 kr        1 233 222 kr  

2015-04-16       1 108 273 kr        1 210 658 kr        1 233 222 kr  

2015-05-19       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2015-06-10       1 211 308 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2015-07-24       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2015-08-13       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2015-09-21       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2015-10-25       1 213 738 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2015-11-21       1 219 060 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2015-12-09       1 231 069 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-01-20          345 835 kr           402 205 kr           462 913 kr  

2016-02-14       1 179 736 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-03-17       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-04-24       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-05-23       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-06-15       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-07-18       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-08-26       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-09-11       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-10-15       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-11-19       1 233 222 kr        1 233 222 kr        1 233 222 kr  

2016-12-06       1 051 871 kr        1 189 531 kr        1 233 222 kr  

Medel       1 168 367 kr        1 189 973 kr        1 198 208 kr  
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Bilaga D: Blockschema 
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Bilaga E: Figur standardavvikelse 
 

 


