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Sammanfattning 
SCA Ortviken är ett pappersbruk i Sundsvall. Arbetets syfte var att 

identifiera åtgärder som leder till minskat behov att direktånga. Exa-

mensarbetet är delat i två deluppgifter.  

I december 2015 stängdes pappersmaskin 2 ner. Sedan dess har fördel-

ningen av sju stycken värmeväxlare som förvärmer bakvattnet i pap-

perstillverkning varit oförändrad. 

Direktånga används för att kompensera för värmebehov som inte nås 

med värmeväxlarna. Ångdata från pappersmaskinerna kartlagdes för 

att identifiera vilken fördelning av värmeväxlare skulle ledas till största 

effektivitet. Effekterna i värmeväxlare beräknades med NTU-metoden. 

Den effektivaste fördelning av värmeväxlare är den rådande fördel-

ningen om inte värmeväxlare sju kopplas till pappersmaskin fem.  

Ångan från rejektraffinörer R81-R84 måste släppas ut i luften på grund 

av tryckförlusterna i den långa ledningen som leder ångan till ångom-

formaren. Syftet med uppgiften är att beräkna hur mycket ånga kan tas 

till vara på genom att leda ångan till en venturiskrubber som tar vara på 

värmen från andra processer.  Ångdata från bruket analyserades och ge-

nomarbetades så att ångflödet kunde simuleras med ett tryckförlust pro-

gram, fluidflow3. Simuleringen gav resultatet att ungefär 17 500 MWh 

per år skulle kunna tas till vara på, om ånga skulle ledas till ventu-

riskrubbern.  

Det har gjorts förenklingar i beräkningar och simuleringar men resulta-

tet från uppgifterna ger en bra uppskattning på storleksordning på möj-

liga besparingar.  
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Abstract 
 

SCA Ortviken is a paper mill located in Sundsvall Sweden. The purpose 

of the work was to identify measures that would lead to reduced need 

of steam in the process. The thesis work is divided into two parts.  

In December 2015, paper machine 2 was closed. Since then, the distribu-

tion of seven heat exchangers for heating the backwater used in the pro-

cess has been unchanged.  Steam is used to compensate for heat needs 

not achieved with the heat exchanger. Steam data from the paper ma-

chines were mapped to identify which distribution of heat exchanger 

would lead to the greatest efficiency. The effects of the heat exchangers 

were calculated using the NTU method. The most efficient distribution 

of heat exchanger is the current distribution unless heat exchanger seven 

is connected to paper machine five. 

 The vapour from the reject refiners R81-R84 must be released into the 

air due to the pressure drops in the long pipeline that direct the steam to 

the steam inverter. The purpose of this work is to calculate how much 

steam can be saved by leading the steam to a venturi scrubber that al-

ready utilizes the heat from other processes. Steam data from the paper 

factory was analysed and prepared so that the steam flow could be sim-

ulated with a pressure loss program Fluidflow3. The simulation gave 

the result that about 17509MWh per year could be saved if the steam 

was to be led to the venturiskrubber.  

The data for the calculations and simulations have been simplified 

which will affect the accuracy of the results. The result from the data 

provided can be seen as giving a good estimate of the size of possible 

savings. 
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1 Inledning  
Examensarbetet ska utföras för Sweco systems som ett konsultuppdrag 

för SCA Ortviken. SCA Ortviken är ett pappersbruk i Sundsvall som till-

verkar obestruket och bestruket tryckpapper, på tre maskiner. 

Effektiv energianvändning är mycket viktigt både för samhället och för 

företagets lönsamhet. I Ortvikens massabruk finns ett flertal värmekäl-

lor, medan det i pappersbruket finns ett flertal värmesänkor, där direkt-

ånga används till att värma varmvatten och mixgropar. Examensar-

betets huvuduppgift är att identifiera åtgärder som leder till sänkt be-

hov av direktånga i mixgroparna och varmvattentankarna i pappersbru-

ket. 

Huvuduppgiften är indelad i två deluppgifter. År 2015 stängdes pap-

persmaskin 2. Sedan dess har fördelning av värmeväxlarna som försör-

jer varmvatten till pappersmaskinerna varit oförändrad. Nedläggningen 

av PM2 har skapat möjligheten att optimera om värmeförsörjningen till 

övriga pappersmaskiner. Detta jobb fokuserar därför på att utreda hur 

värmeväxlarna och värmeåtervinningen kan förbättras. 

Den första deluppgiften är att kartlägga direktångans användning till 

pappersmaskinerna och hur denna förändrats efter avstängningen av 

pappersmaskin 2 i december 2015. 

Den andra deluppgiften är att modellera ångflödet som i nuläget leds ut 

i luften. Detta för att ta reda på hur mycket energi skulle kunna tas till 

vara på genom att leda ångan till en ångomformare. 

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

EU har ett energieffektiviseringsdirektiv som syftar på att nå målet att 

öka energieffektiviteten inom EU med 20 procent till 2020[1].  

SCA Ortviken har ett ISO 50001 energicertifikat. [2] Ett företag med 

energicertifikat ska ha etablerat en energiplan som bland annat ska leda 

till  energieffektiviseringsåtgärder[3]. Med tanke på att Ortviken vill 
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satsa på energieffektivisering har uppgiften att sänka direkt-ångbehovet 

en direkt koppling till Ortvikens mål, värderingar och lönsamhet. 

1.2 Övergripande syfte  

I december 2015 stängdes ner pappersmaskin 2. Sedan dess har fördel-

ning av värmeväxlarna som värmer bakvattnet för mixgroparna för 

PM4 och PM5 varit oförändrat. Syftet med deluppgiften är att identifi-

era åtgärder som kan minska behovet av direktånga i mixgroparna. 

Ångan från rejektraffinörer R81-R84 måste släppas ut i luften på grund 

av tryckförlusterna i den långa ledningen som leder ångan till ångom-

formaren. Syftet med uppgiften är att beräkna hur mycket ånga kan tas 

till vara på genom att leda ångan till en venturiskrubber som redan tar 

vara på värmen från andra processer.   

1.3 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat till värmeväxlarna i midjan vvx 1–7 som värmer 

bakvattnet till PM1, PM4 och PM5. 

Att hitta värmekällor till venturiskrubbern med fokus på ångan från re-

jektraffinörerna som inte tas till vara på i nuläget. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål / 
Lågnivåproblemformulering 

1.4.1 Deluppgift 1 

Deluppgift 1 är att genom kartläggning av direkt-ångbehovet i mixgro-

parna analysera om vvx 1–7 är fördelat på ett optimalt sätt efter avveckl-

ing av PM2 

1.4.2 Deluppgift 2 

Rejektraffinörer genererar ånga som tas till vara på genom att leda 

ångan till ångomformaren. Tryckfallet i ledningar till ångomformaren är 

så stora att i vissa driftfall måste en del av ångan först ledas till en 

skrubber och sedan ut i atmosfären. Detta för att undvika ett för högt 

tryck i ledningarna. Deluppgift 2 är att undersöka hur mycket ånga som 

leds till skrubbern och hur stor mängd energi som skulle kunna tas till 

vara på om ledningen till skrubbern skulle ledas till en venturiskrubber 

istället där värmen från ångan skulle kunna tas till vara på. 
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2 Teori   
Teorikapitlet innehåller beskrivning av Ortvikens process inom den de-

len som är relevant för projektet. Även tekniken som används i Ortvi-

kens värmeväxlare beskrivs. Matematiska formler som används i beräk-

ningar härleds. Även hur simuleringsprogrammet Fluidflow3 användes 

för att beräkna ångflödet, hur data för simulering har bearbetats, hur re-

sultatet av simuleringar använts samt hur effekten av ångan beräknades 

beskrivs. 

2.1 Deluppgift 1  

 

2.1.1 SCA Ortvikens process  

För att förstå uppgifterna är det viktigt att förstå principen för hur det 

går till att tillverka papper i pappersmaskinerna. Principen för pappers-

tillverkning är att forma, avvattna, pressa och torka ett pappersark av 

träfiber. Fibrerna blandas med vatten och olika kemikalier, vilka sedan 

mals i en raffinör till pappersmassa. Pappersmassa späds ut med pro-

cessvatten (bakvatten) som cirkulerar i processen. Massan sprutas till en 

plastduk som kallas vira. När massa sprutas på viran har massan en 

torrhalt på 1 procent. Viran cirkulerar och vattnet rinner av och arken 

börjar formas. Från viran åker arket till pressen där massan har en torr-

halt på runt 20 procent. I pressen åker arken mellan två roterande valsar 

där vattnet pressas ut och arken få en torrhalt på 35–50 procent. Det 

vattnet som står kvar torkas i flera ånguppvärmda cylindrar upp till 90–

95 procent torrhalt.[4] 

2.1.2 Bakvattenkrets 

Processvatten eller bakvatten är vattnet som avvattnats från massan på 

virapartiet. Bakvattnet innehåller mycket finfraktion och fyllmedel och 

används i processen för att späda ut massan. Bakvattnet cirkulerar i pro-

cessen i två olika förlopp. Den korta cirkulationen och långa cirkulat-

ionen. Av dessa två är den långa cirkulationen viktig för uppgift 1. Det 

är detta vattnet som vvx 1–7 i midjan värmer innan den används i pap-

persmaskinerna.[4] 
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2.1.3 Korta cirkulationen 

Med korta cirkulationen menas den bakvattenkrets som leds från vira-

gropen där bakvattnet samlas från virapartiet, till inloppslådan. Bakvat-

ten som kommer in till korta cirkulationen har en koncentration på tre 

procent massa och mycket spädvatten. Arken som lämnar viran har en 

koncentration på 20 procent vilket betyder att det finns ett överskott av 

bakvatten. Detta överskottsvatten pumpas till den långa cirkulat-

ionen.[4]    

2.1.4 Långa cirkulationen 

Överskottsvatten från den korta cirkulationen rengörs och pumpas till 

den långa cirkulationen. Det renade vattnet kan användas till spädning 

och övrigt i processen. Vatten från den långa cirkulationen hamnar i en 

bakvattentank som utjämnar skillnader för behovet av bakvatten. Det är 

viktigt att minimera förluster av bakvatten på grund av den komplice-

rade rengöringen samt att minimera intagningen av färskvatten. Detta 

kan göras genom att hålla bakvatten kretsen slutet. Temperaturen och 

kvalitén på bakvatten ska också hållas konstant. [4]     

2.1.5 Midjan 

Midjan består av 7 värmeväxlare (vvx) som använder spillvärme från 

olika processer för att värma bakvatten för PM4 och PM5. De värmer 

också vatten som används för bland annat för spädning av massan på 

PM 1. Vvx 1–2 värmer bakvattnet för PM4 och minskar ångbehovet i 

mixgropen. Vvx 3–6 värmer den gamla PM 2 bakvattentanken som i sin 

tur leds till PM5 bakvattentorn och på så sätt minskar ångbehovet på 

PM5:s mixgrop. Vvx 7 används för att värma vatten från bakvattentank 

K12 som används bland annat för spädningsvatten på PM1.  Värmeväx-

larna i midjan är kopplade i serie.  

2.1.6 Mixgropar 

I mixgropar tillverkas massan för papperstillverkning. Varje pappers-

maskin har en egen mixgrop. Bakvatten späder ut massan till den öns-

kade koncentrationen. Den färdiga massan ska ha en temperatur på un-

gefär 58 °C. Om temperaturen av massa är för låg efter utspädning, an-

vänds direktånga för att värma upp massan till den önskade temperatu-

ren. 
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2.1.7 Spiralvärmeväxlare. 

Spiralvärmeväxlare är en 

motströmsvärmeväxlare 

som består av två till fyra 

raka plattor som är lindat 

till en spiral. Se figur 1. 

Värmeöverförings beräk-

ningar görs för mot-

strömsvärmeväxlare. Insi-

dan av plattorna är täckt 

med små dubbar som sä-

kerställer ett turbulent flöde även i 

låga hastigheter. 

Spiralvärmeväxlare är kompakta och har en effektiv värmeöverföring. 

Spiralvärmeväxlarens enkla design gör dessa pålitliga och medför en 

mindre risk för blockering.[5] Dessa egenskaper gör spiralvärmeväxlare 

populära inom pappersindustrin där medierna innehåller bland annat 

fibrer som kan orsaka blockering [6]. Det finns två stycken olika spiral-

värmeväxlare som sitter i midjan. Vvx 1-2 har en värmeyta på 333m2 och 

k-värde på 2,20 kW/m2˚C. vvx 3-7 har en värmeyta på 274m2 och ett k-

värde 2,14.  

2.1.8 Logaritmiska medeltemperaturmetoden 

För att kunna beräkna Värmeöverföringseffekt (q) av motströmsvärme-

växlare kan den logaritmiska medeltemperaturmetoden (LMTD) tilläm-

pas. I LMTD används samband mellan temperatur av in, - och utgående 

medier, Värmeöverföringskoefficienten och värmeöverföringsyta.  

𝑞 = 𝑈𝐴(∆𝑇𝑙𝑚)  (1) 

Där U är värmeöverföringskoefficienten, A värmeöverföringsyta och 

∆𝑇𝑙𝑚 den logaritmiska medeltemperaturen. Den Logaritmiska medel-

temperaturen beräknas eftersom temperaturen i vvx är olika på olika 

delar av vvx. Den logaritmiska medeltemperaturen beräknas enligt ek-

vation 2. [7] 

      ∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇2−∆𝑇1

ln(
∆𝑇2
∆𝑇1

)
   (2) 

Där ΔT1 i en motströms vvx är  

Figur 1: Spiralvärmeväxlare 
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      𝑇1 = 𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑜  (3) 

Och ΔT2   

      𝑇2 =  𝑇ℎ,𝑜 − 𝑇𝑐,𝑖  (4) 

Där h är det varma mediet och c det kalla, i är in i vvx och o ut från vvx. 

Fel! Hittar inte referenskälla.  

2.1.9 NTU metod 

NTU metod kan tillämpas när bara in- temperaturerna är givet. NTU 

metoden använder den teoretiskt maximala värmeöverföringen (qmax) 

vilket kan uppnås med en motströmsvvx av oändlig längd. Den teore-

tiskt maximala värmeöverföringen begränsas av mediet som har den 

minsta värmekapacitivitets hastigheten Cmin.[7] 

      𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝑐𝑝 ∗ �̇�  (5) 

Där cp är värmekapaciteten av mediet och �̇� är massflöde. Cmin kan vara 

antingen Cc eller Ch beroende vilket som har mindre det värdet. Den 

maximala värmeöverföringen är då: 

      𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∗ (𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑖)      (6) 

Där Th,i är den varma in- temperaturen och Tc,i den kalla in- temperatu-

ren.[7] 

Effektivitet (Ɛ) på värmeväxlare kan beräknas enligt 

      Ɛ = 𝑞/𝑞𝑚𝑎𝑥  (7) 

Vilket kan också tydas som 

      Ɛ =
𝐶ℎ(𝑇ℎ,𝑖−𝑇ℎ,𝑜)

𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ,𝑖−𝑇𝑐,𝑖)
  (8) 

Eller 

      Ɛ =
𝐶𝑐(𝑇𝑐,𝑜−𝑇𝑐,𝑖)

𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ,𝑖−𝑇𝑐,𝑖)
  (9) 

Detta beroende på vilket medie har större C. Det har visat sig att, för vil-

ken vvx som helst kan effektiviteten beskrivas 
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      Ɛ = 𝑓(𝑁𝑇𝑈,
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
)  (10) 

NTU tal är ett dimensionslöst tal som betyder number of transfer units. 

Den kan definieras som 

      𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛
  (11) 

Där U är värmegenomgångskoefficient för vvx materialet och A är arean 

av vvx.[7] 

Förhållandet av effektiviteten och NTU talet har tagits fram för olika 

vvx. För en motströms vvx är detta. 

      Ɛ =
1−𝑒𝑥𝑝[−𝑁𝑇𝑈(1−𝐶𝑟)]

1−𝐶𝑟exp [−𝑁𝑇𝑈(1−𝐶𝑟)]
 (12) 

Där 𝐶𝑟 är förhållandet mellan 𝐶𝑚𝑖𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝐶𝑚𝑎𝑥.  

      𝐶𝑟 = 𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑚𝑎𝑥 (13) 

[7] 

2.2 Deluppgift 2 

Deluppgift 2 handlar om att undersöka hur mycket ånga som skulle 

kunna tas till vara på från rejektraffinören. I nuläget är ledningen som 

leder ångan till ångomformarna för trång. Eftersom ledningen är för 

lång blir tryckförlusterna så stora att en del ånga måste ledas till en 

skrubber, som i sin tur leder ångan ut från taket utan att värmen tas till-

vara. Syftet med att undersöka hur mycket ånga som kan tas till vara på 

är att det finns en möjlighet att leda ångan till en venturiskrubber som 

kan ta vara på värmen från ångan och utnyttja den i andra processer.  

2.2.1 Processen i deluppgift 2 

Raffinörerna i papperstillverkningsprocessen maler träfibrerna, som är 

blandat med vatten, till pappersmassa. I processen skapas mycket 

värme och vatten förångas. Värmen från ångan kan användas i andra 

processer i papperstillverkning. Alla träfibrerna mals inte till önskad 

storlek och de fibrerna som fortfarande är för stora leds till rejektraffinö-

rer och mals ytterligare en gång. Ångan från dessa rejektraffinörer leds 

till en ångomformare där värmen kan tas till vara på. I nuläget är led-

ningen som leder ångan till ångomformaren 170 meter lång och trycket 
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vid ångomformaren varierar mellan 2,0–2,37 bar. Problemet som upp-

står är att tryckförlusterna i ledningen medför att ångan från rejektraf-

finörerna inte alltid kan tryckas till ångomformaren. När ångan inte 

trycks till ångomformaren finns det en ledning kopplat till varje raffinör 

där ångan kan ledas till atmosfären via en skrubber. Ledningen som är 

kopplad till skrubbern har en ventil som öppnas beroende på hur 

mycket ånga som kan tryckas till ångomformaren. Om trycket i den 

långa ledningen stiger till 2,6 bar börjar ventilen till skrubbern öppnas. 

Detta fungerar som säkerhetsledning. Uppgiften är att ta reda på hur 

mycket ånga som leds till skrubber och skulle kunna ta vara på genom 

att leda denna till en venturiskrubber som finns i närheten och redan tar 

vara på ånga från andra processer.[8] 

 

Figur 2: Skiss av anläggningen med längder på viktiga ledningar 

2.2.2 Ånga 

Ångan som kommer från rejektraffinörer är ungefär 150 °C och 3,5 bar 

vilket har en entalpi på 2757 kJ/kg.[8] Detta ligger inom överhettat om-

råde. [9] 

2.2.3 Venturiskrubber 

Venturiskrubber använder vatten för att rengöra gaser. Gas och vätske-

partiklar slås samman i hög hastighet. Sedan leds gas och vätska bland-

ningen till en cyklon där droppavskiljning sker. [10] 
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Ångan som leds till venturiskrubbern kondenseras och värmen från 

kondenseringen tas till vara på i andra processer. Förhållandena som rå-

der i venturiskrubbern i Ortviken visas i figur 3. Figuren visar andra 

värmekällor som redan är kopplade till venturiskrubbern. 

   

Figur 3: Venturiskrubber[11] 

Vatten i venturiskrubbern är 70 grader Celsius, trycket 1bar.[11] 

2.2.4 Flödesmekanik i rörledningar 

Tryckförlusterna i rörledningar orsakas av minskning av fluidens tryck, 

hastighet och lägesenergi. Dessa förluster kan uttryckas med följande 

formel. [10] 

∆𝑃𝑓 = 𝜆 ∗
𝑙

𝑑
∗

𝑐2

2
𝜚 

Där 

 𝜆 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑛 

𝑙 = 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (𝑚) 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (𝑚)  

𝑐 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (
𝑚

𝑠
) 

𝜚 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑘𝑔/𝑚3) 

[10] 
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Engångsförlusterna är förändringar av rörets form eller genomström-

ningsarea vilket orsakar en förändring i fluidens rörelse. Engångsförlus-

terna kan vara tillexempel böjar, förgreningar, ventiler och att rörets 

storleksändringar. Dessa förluster beskrivs med formel 

𝑃𝑡𝑓 = 𝜁 ∗
𝑐2

2
∗ 𝜚 

Där 

𝜁 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓ö𝑙𝑢𝑠𝑡𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

𝑐 = 𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑎𝑛𝑟𝑜𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

Hastigheten och tryckförlustkoefficienten varierar från fall till fall.[10] 

Fluidens förluster i rör kan beräknas med tillämpning av Bernoullis ek-

vation. Till Bernoullis ekvation adderas de totala friktionsförlusterna 

och engångsförlusterna. [10] 

𝑝1 ∗  𝜚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 +
𝑐1

2

2
𝜚 = 𝑝2 ∗  𝜚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ2 +

𝑐2
2

2
𝜚 + ∆𝑃𝑓+𝑃𝑡𝑓  (14) 

 

2.2.5 Fluidflow3 

Fluidflow 3 är ett tryckförlustprogram som simulerar olika fluid flöden i 

rörsystem. 

Det är svårt att beräkna ångflödet i ett komplext rörsystem därför valdes 

istället ett simuleringsprogram för att lösa problemet.  

Det vanligaste sättet att lösa ångflödesproblem är att anta idealgastill-

stånd. Ideala gaslagen antas gälla och energi samt tillståndsändring i ga-

sen antas oförändrat. Fluidflow3 tar hänsyn till dessa variabler. Detta 

gör att simuleringar är närmare verkligheten än att beräkna ångflödet 

på traditionellt vis. 

För att lösa problemet har en förenklad modell av anläggningen kon-

struerats. Fluidflow3 har en omfattande databas med olika komponen-

ter för att kunna konstruera ett rörsystem. Databasen har bland annat 

olika rörmaterial, rördelar, ventiler, pumpar, och fläktar att välja i från.  
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3 Metod och material 
Ett platsbesök till SCA ortviken har gjorts för att se anläggningen och få 

en uppfattning om processen. Ritningar av anläggningen och data från 

processen har också studerats. En litteraturstudie har också gjorts för att 

hitta lämpliga beräkningsmetoder för värmeväxlare och ångflöden.    

3.1 Deluppgift 1 

Kartläggning av ångbehovet till de olika pappersmaskinerna gjordes ge-

nom att studera data som fåtts från bruket. Beräkningar utfördes för att 

kunna få en uppskattning om hur värmeväxlarna skulle fördelas. Effekt 

av värmeväxlarna beräknades med både NTU och LMTD metod. NTU 

metod kan tillämpas när bara in- temperaturerna är givet. Och LMTD 

metoden användes för att säkerställa att beräkningarna med NTU meto-

den stämdes.  

3.2 Deluppgift 2 

Deluppgift 2 utfördes genom att studera och genomarbeta data från bru-

ket så att det blev möjligt att enklare simulera ångflödet. Ledningssimu-

leringsprogrammet, Fluidflow 3 användes för simulering. Programmet 

har använts av många stora industrier vilket tyder på att programmet är 

pålitligt. Modellen som byggdes och simuleringsfall har vissa förenk-

lingar som påverkar resultatet men kan anses ge ett tillräckligt bra resul-

tat. Figur 40 nedan visar modellen som gjorts i fluiudflow3 

 

Figur 4: modell i fluidflow3 
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Där 41,42,44,43 är rejektraffinörer. 22,21,26,24 är ventiler där ångan leds 

till ångomformaren. 25,23,27,28 är ventiler där ångan leds till ventu-

riskrubbern. 37 är venturiskrubbern och 36 är ångomformaren. 63 är ett 

känt tryck på 2.3 bar som råder i ledningen som leds till ångomforma-

ren. Från raffinörer till ledningen till ångomformaren har ledningen en 

diameter på 150 millimeter, ledningen efter ventilen till venturiskrub-

bern har en diameter på 100mm. Den sista ledningen innan ångomfor-

maren har en diameter på 250 millimeter. Alla ledningar är rostfristål 

och ventiler är kalottventiler. [13] 
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4 Resultat 
4.1 Genomförande av effektberäkningar  vvx 1–7 

För att kunna ge ett förslag till fördelning av värmeväxlare i midjan 

skulle effekterna från vvx 1–7 beräknas. Eftersom PM4 och PM5 får 

spillvärme från vvx 1–6 och vvx7 använd mest för kylning bestämdes 

det för att beräkna effekterna för vvx 1–6 och några fall där vvx7 skulle 

vara ansluten till antingen PM4 eller PM5 för att se hur det skulle på-

verka fördelning av värmeväxlare. För att beräkna effekterna var data 

som var känt samlat från personalen i SCA Ortviken. Temperaturerna in 

till värmeväxlare var känt både för kalla och varma sidan. Flödet från 

bägge sidor var också känt. Däremot var temperaturerna ut från värme-

växlarna på varma sidan okänt och på den kalla sidan fanns bara kvali-

ficerade gissningar. Därför valdes NTU metoden för att beräkna effek-

terna samt ut-temperaturerna. Resultatet kunde då jämföras med de 

kvalificerade gissningar och på det sättet få fram en effekt på vvx 1–7 

som skulle vara närmast sanning. K-värdet för värmeväxlarna var också 

känt. Temperaturerna och effekterna som var beräknat fram med NTU 

metoden kunde då användas för att jämföra med resultanterna från lo-

garitmisk medeltemperatur metoden. 

Temperaturerna in på varma sidan var Thi=76˚C och temperaturerna in 

på kalla sidan var för vvx 1–2 Tci=60 ˚C och vvx 3-7 Tci=57 ˚C. Flöde på 

varma sidan från tank K24 delas till vvx 1-2 som får Qh1-2=381,5 m3 

per timme per värmeväxlare och vvx 3-7 som får Qh3-7=458 m3 per 

timme per värmeväxlare. Flöde på den kalla sidan är för vvx 1–2 

Qc1-2= 127,5 m3 per timme per värmeväxlare och för vvx 3-7 Qh3-7= 

80 m3 per timme per värmeväxlare. Vattnet från den varma sidan 

innehåller en del pappersmassa men i det här fallet beräknas vatt-

net med specifik värmekapacitet (Cp) på 4,19 kj/kg K.  

Första fallet som beräknades med NTU metoden var fallet som rå-

der nu. PM4 använder vvx1-2 och PM5 använder vvx 3-6.  

Eftersom värmeväxlarna är kopplade i serie har effektberäkning-

arna utförts med antagandet att värmeväxlarna som beräknas 

värma bakvattnet för en pappersmaskin kan betraktas som en 
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enda stor värmeväxlare där värmeväxlingsytan och flöden har räk-

nats ihop. 

Effektberäkningar för PM4 med NTU metod beräknades enligt 

formlerna i teori avsnittet. 

𝐶𝑐𝑖 = �̇�𝑐 ∗ 𝐶𝑝 

𝐶𝑐𝑖 = 69
𝑘𝑔

𝑠
∗ 4.19

𝑘𝑗

𝑘𝑔
∗ K = 290𝑘𝑊/𝐾 

𝐶ℎ𝑖 = 207
𝑘𝑔

𝑠
∗ 4,19

𝑘𝑗

𝑘𝑔
∗ 𝐾 = 868𝑘𝑊/𝐾 

 

Eftersom 𝐶𝑐𝑖  är mindre än 𝐶ℎ𝑖  är 𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑐𝑖 då är NTU talet enligt 

ekvation 11 och 𝐶𝑟 enligt ekvation 13 

𝐶𝑟 =
290𝑘𝑤/𝐾

868𝑘𝑤/𝐾
= 0,33 

𝑁𝑇𝑈 =
2,2𝑘𝑊/𝑚2𝐾 ∗ 666𝑚2

290𝑘𝑊/𝐾
= 5,05 

Värmeväxlarens effektivitet beräknas med formel 12  

Ɛ =
1 − exp[−𝑁𝑇𝑈(1 − 𝐶𝑟)]

1 − 𝐶𝑟 exp[−𝑁𝑇𝑈(1 − 𝐶𝑟)]
 

 

Ɛ =
1 − exp[−5,05(1 − 0,33)]

1 − 0,33 exp[−5,05(1 − 0,33)]
= 0,98 

Den maximala effekten från värmeväxlarna beräknas med ekvation 6 

 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∗ (𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑖) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 290
𝑘𝑊

𝐾
∗ (76˚C − 60 ˚C ) = 4642kW 
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Med ekvation 7 

Ɛ = 𝑞/𝑞𝑚𝑎𝑥   

𝑞 = Ɛ ∗ 𝑞𝑚𝑎𝑥 

𝑞 = 0,98 ∗ 4642𝑘𝑊 = 4534𝑘𝑊 

Från detta resultat kan temperaturerna ut för både den kalla och varma 

sidan beräknas. 

𝑇𝑐𝑢 = 𝑇𝐶𝑖 + (
𝑞

𝐶𝑐
) 

𝑇𝑐𝑜 = 69  ˚C + (
4534𝑘𝑊

290𝑘𝑊
𝐾

) = 75,6  ˚C 

 

𝑇ℎ𝑜 = 76  ˚C − (
4534𝑘𝑊

868𝑘𝑊
𝐾

) = 70,8  ˚C 

Temperaturerna ut från vvx 1-2 på varma sidan är 𝑇ℎ𝑜1−2 = 70,8 ˚C från 

vvx 3-6 är temperaturerna ut på varmasidan 𝑇ℎ𝑜3−6 = 72,7 ˚C. vattnet 

som åker tillbaka till k 24 har temperaturen som beräknas enligt 

𝑇ℎ𝑜 = (𝑄ℎ1−2 ∗ 𝑇ℎ𝑜1−2 + 𝑄ℎ3−6 ∗ 𝑇ℎ𝑜3−6)/𝑄ℎ 𝑡𝑜𝑡 

𝑇ℎ𝑜 =
(207,2𝑘𝑔/𝑠 ∗ 70.8˚C + 497,5𝑘𝑔/𝑠 ∗ 72,7˚C)

704,8𝑘𝑔/𝑠
= 72.1˚C 

 

För att vara säkert att beräkningarna var korrekt användes också den lo-

garitmiska medeltemperatur metoden. 

Värmeöverföringsyta för vvx1-2 är 333 m2/st och för vvx 3–7 är 274 

m2/st. För det rådande fallet där PM4 har vvx 1–2 och PM5 vvx 3-6 be-

räknas areor av värmeväxlingsytan till vvx1-2 A= 666m2 och för vvx3-6 

A=1096m2. U värde för värmeväxlarna är samma som k-värdet 
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2,20kw/m2K för vvx 1-2. Den logaritmiska medeltemperaturen Tlm beräk-

nades enligt ekvation 2 

      ∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇2 − ∆𝑇1

ln (
∆𝑇2

∆𝑇1
)

   

      ∆𝑇𝑙𝑚 =
(70,8 − 60) − (76 − 75,6)

ln (
(70,8 − 60)
(76 − 75,6)

)
= 3,09  

 Med ekvation 1 

𝑞 = 𝑈𝐴(∆𝑇𝑙𝑚)  

𝑞𝑐𝑃𝑀4 =
2,2𝑘𝑊

𝑚2𝐾
∗ 333𝑚2(3,09) = 4534𝑘𝑊  

 

Energibalansen som måste stämma överens är energin som ges ut från 

varma sidan och energin som tas upp på kalla sidan. Detta beräknades 

för att kontrollera att beräkningarna kunde stämma med verkligheten. 

Energin från den varma sidan beräknades enligt 

𝑞ℎ = �̇� ∗ 4,19
 𝑘𝑗

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
∗ (𝑇ℎ𝑖 − 𝑇ℎ𝑜) 

Vilket blev 

𝑞ℎ =
704,8𝑘𝑔

𝑠
∗ 4.19

𝑘𝑗

𝑘𝑔
𝐾 ∗ (76˚C − 72.1˚C) = 11425kW 

För kalla sidan gäller 

𝑞𝑐𝑃𝑀4 + 𝑞𝑐𝑃𝑀5 = 𝑞𝑐 

Där 𝑞𝑐𝑃𝑀5 är beräknat på et liknande sätt som 𝑞𝑐𝑃𝑀4 v fast med andra in-

gångs värde. Och resultatet blev 8613𝑘𝑊 

4534𝑘𝑊 + 8613𝑘𝑊 = 11425𝑘𝑊 

För att energibalansen ska stämma måste 

𝑞ℎ = 𝑞𝑐 
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11425kW = 11425kW 

På samma sätt beräknades effekten och ut-temperaturerna för vvx 3–6 

till PM5. Olika fördelningar på värmeväxlare till PM5 och PM4 beräkna-

des genom att ändra flöde och area beroende på hur många värmeväx-

lare anslöts till en viss pappersmaskin.  De olika fördelningar som be-

räknades utöver den rådande fördelningen var 3vvx till PM4 och 3vvx 

till PM5, 2vvx till PM4 och 5vvx till PM5 och 3vvx till PM4 och 4vvx till 

PM5.  

4.2 Modellering av ångflöde 

Simulering av ångflöde från rejektraffinörer har genomförts med ett si-

muleringsprogram som heter Fluidflow3.  

Ett medelvärde av flöde ut från respektive rejektraffinör och ventil-läge i 

ledningen som leder ångan till skrubbern beräknades. Sedan beräknades 

samtliga möjliga kombinationer som rejektraffinörer kunde vara på 

samtidigt, och tiden dessa kombinationer var igång. När flödet och ti-

den var kända blev det möjligt att beräkna det totala flödet som kunde 

ledas till venturiskrubbern. 

Innan simuleringen utfördes var data som ansågs vara opålitlig rensat 

för att kunna ta hand om data på ett enklare sätt. Data som var satt till 

noll var flöde mindre än 100 kg/h och ventil läge mindre än 10 procent 

öppet. Simulering av ångflöde från olika rejektraffinörer gav flödet ut 

till venturiskrubbern i kg/s.   

4.3 Beräkning av ångflöde från Raffinören 

Data från SCA var massflöde in i raffinören som var ungefär 4,6ton/h, 

elenergi i raffinören var ungefär 4,4 MWh, koncentration av massa in i 

raffinören var ungefär 28 procent. Koncentration av massan ut från raf-

finören var 36 procent, fibern i massan hade en fukt andel av 10 procent. 

Enligt uppgifterna från SCA skulle 70 procent av vattnet i raffinören 

omvandlas till ånga. Massbalans skapades enligt figur 5.  
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Figur 5. Massbalans 

Koncentration beräknas med formeln  

𝑘𝑜𝑛𝑐 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
 (15) 

Där volym är fiber + vatten 

𝑘𝑜𝑛𝑐 =
𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟

𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟+𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
 (16) 

Där kan mängd vatten beräknas enligt 

𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟

𝑘𝑜𝑛𝑐
− 1 (17) 

Från koncentrationen av massan ut från raffinören kan det beräknas 

mängd vatten. Då mängd vatten är känd kan det antas att 70 procent av 

vatten kan beräknas omvandlas till ånga. 

mängd vatten beräknas enligt ekvation 17 

𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
4,6𝑡𝑜𝑛/ℎ

36%
− 1 = 8,15ton/timme (17) 

Och då blir 70% av vattenflödet ånga 

å𝑛𝑔𝑎 = 8,15 ∗ 0,7 = 5,70 𝑡𝑜𝑛/𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒  

Ångflödet ut från en raffinör är ungefär 5,7 ton/timme. Detta värde an-

vändes i simuleringar till in flödet från en raffinör.  
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4.4 Resultat uppgift 1 

I uppgift 1 gjordes en kartläggning av det direkta ångbehovet i 

mixgroparna samt effektberäkningar av vvx 1–7 som ligger som 

underlag för förslag för fördelning av vvx 1–7 i midjan.  

4.4.1 Direkt-ångbehov i mixgroparna  

Kartläggningen av det direkta ångbehovet presenteras med hjälp av 

varaktighets diagram Figur 6-9. Den direkt ångbehovet är kartlagt innan 

PM2 var stängt i januari 2015 till november 2015 och efter PM2 var 

stängt december 2015 till mars 2016. Med detta kunde jämföras hur den 

direkt ångbehovet i mixgroparna har ändrats med avverkning av PM2. 

Data som diagrammen är baserat på är drift data från januari 2015 till 

mars 2016. Data är ångflöde i ton per timme och data är samlat varje 

timme. På bilaga A finns ett utdrag på givet data från SCA ortviken där 

det har tagits data från kolumn H som är flöde för PM4 och L som är 

flöde för PM 5.    

 
Figur 6: varaktighetsdiagram av ångflöde till PM4 mellan JAN-NOV 
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Figur 7: varaktighetsdiagram av ångflöde till PM4 mellan DEC-MAR 

Karasterisktiken för ångflöde för PM4 ser likadant ut innan och efter av-

verkning av PM2. Efter avverkning av PM 2 har flödebehovet som be-

hövs för att täcka hela ångbehovet ökat från 5,7 ton/timme till 6,7 ton 

per timme. På PM5 ser flöde karakteristiken också oförändrat ut sen av-

verkning av PM2. PM5 har också ökat flöde för att täcka hela ångbeho-

vet från 8,4 ton/timme till 9,7 ton/timme. 

Figur 8: varaktighetsdiagram av ångflöde till PM5 mellan JAN-NOV 
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Figur 9: varaktighetsdiagram av ångflöde till PM4 mellan DEC-MAR 

4.4.2 Effektberäkningar av värmeväxlare 

Effekterna av värmeväxlarna beräknades vid olika fördelning av värme-

växlare 1-7 till PM4 och PM5. Bilaga B visar beräkningarna i Excel med 

NTU metoden och bilaga C med LMTD metoden resultaten är samman-

ställda i figur 10 och 11. 

Figur 10: Resultat från effektberäkningar av fördelning av vvx 1-7 till PM4 och PM5 

med NTU metoden  
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Figur 11: Resultat från effektberäkningar av fördelning av vvx 1-7 till PM4 och PM5 

med LMTD metoden 

4.5 Resultat uppgift 2 

Resultat från simulering av ångflöde till skrubbern. Beräkning av den 

totala ångmängden till venturiskrubbern samt beräkning av effekten 

som kan tas till vara på från ångan i venturiskrubbern. 

4.5.1 Simulering 

 
Figur 12: Medelångflöde till skrubbern 
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Figur 12 visar det simulerade medelflödet till skrubbern för olika kom-

binationer som raffinören har varit på samtidigt. Det största medelflödet 

ges när alla raffinörerna är på samtidigt. När två raffinörer är på samti-

digt så är kombinationen med R81 och R82 som ger det största medelflö-

det. Det största medelflödet som kommer när bara en raffinör är på 

kommer från raffinör 2.  

 

Figur 13: Tid som olika raffinörer har varit på 

Figur 13 visar hur länge det olika raffinörer var på samtidigt under ti-

den data hade fåtts. Från tiden olika raffinörer var på samt det simule-

rade medelflödet vid olika fall var det möjligt att beräkna det totala ång-

flödet som gick ut till skrubbern genom att multiplicera tiden i sekund 

med ångflöde i kg per sekund. Resultatet till beräkningarna visas i figur 

14. Det totala ångflödet till skrubbern under dessa fem månader som 

data hade fåtts beräknades till 8484 ton. När detta divideras med tiden 

som data hade fåtts så får vi ett medelflöde av ungefär ett kilo per se-

kund eller 3593 kg per timme. 
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Figur 14: Ångflöde till skrubber. 

 

4.5.2 Effektberäkning 

För att beräkna hur stor effekt ångan kan leverera till venturiskrubbern 

antas det att ångan kondenseras fullständigt. Ångans temperatur är 150 

grader Celsius och tryck 3.5 bar[11]. Entalpi för överhettad ånga är 2757 

kj/kg K[9]. Först ska den överhettade ångan kylas till kondensering tem-

peratur. Entalpi-ändring från kylningen fås från ett Molièrediagram för 

vatten. Figur 15 visar ett Molièrediagram, förändringen blir 13 kj/kg K. 

Förändringen från överhettad ånga till mättad ånga antas ske med kon-

stant tryck. Sedan ska Kondensationen ske vid konstant tryck på 1 bar 

och då fås ångbildningsentalpi på 2258kj/kg. [12] 
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Figur15: MolièreDiagram för Vatten  

Effekten beräknas enligt: 

 P=�̇� ∗ 𝐻𝑣 + ∆𝐻 (18) 

där 

�̇�= ångas medelflöde, kg/s 

𝐻𝑣= ångbildningsentalpi 

∆h Entalpi förändring  

 

När medelflödet till skrubbern var känt kunde det beräknas vilken ef-

fekt ångan skulle ge i venturiskrubbern. Beräkningarna utfördes enligt 

ekvation 18 P=�̇� ∗ 𝐻𝑣 + ∆𝐻 

där 

�̇�= 1 kg/s 
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ℎ𝑣= 2258 kJ/kg 

∆h=80 kJ/kg  

P=1𝑘𝑔 𝑠⁄ ∗ 2258𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ + 80𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ = 2335𝑘𝑊=2,3MW 

Om man antar en drifttid på 7500 h per år kan det beräkna energimäng-

den som kan tas till vara på i ett år. 

2335𝑘𝑊 ∗ 7500ℎ = 17509 𝑀𝑊ℎ 

Ungefär 18 000 MWh skulle kunna tas till vara på, om ånga skulle ledas 

till venturiskrubbern. 

4.5.3 Ekonomi 

Genom att anta att ångan som kunde tas till vara på minskar behovet att 

producera ånga har det gjort en enkel beräkning av hur mycket pengar 

som kan sparas genom att leda ångan till venturiskrubbern. Det har an-

tagits att ångan som hade producerats skulle använda pellets som 

bränsle. Ett pellets pris på 0,35 kr/kWh och ångpannans verkningsgrad 

antas till 90%. Besparingen blir då runt 68 miljoner kronor. 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = (17509221𝑘𝑊ℎ/0,9) ∗ 0,35𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ = 6800000 𝑘𝑟 
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5 Diskussion 
Syftet med examensarbetet var att identifiera källor till att kunna minska 

ångbehovet i mixgroparna. Detta uppnåddes genom att beräkna fördel-

ning av värmeväxlarna i midjan och genom simulering av ångflödet 

från fyra rejektraffinörer som i dagsläget leds i luften. Från beräkningar 

för värmeväxlarna i midjan kunde det konstatera att fördelning av vär-

meväxlarna är bra och att det inte var en källa för att minska ångbehovet 

till mixgroparna. Ångan som i dagsläget släpps i luften kan i sin tur le-

das till en venturiskrubber och på det sättet minska ångbehovet i mix-

groparna. 

Uppgift 1 gav ett tydligt resultat att den befintliga fördelningen av vvx 

är den optimala och det behövs inga åtgärder. För att kunna beräkna 

mera detaljerad hur bra dessa vvx fungerar skulle det behövas göra in-

mätningar på flöde och temperaturerna innan och efter värmeväxlare. 

Data som var tillgängligt för att beräkna värmeväxlingen var snålt och i 

stor utsträckning baserat på antaganden. Beräkningarna som gjordes 

med det angivna temperaturerna gav en väldigt hög värmeväxlings ef-

fektivitet vilket tyder på att resultatet för beräkningar kan skilja från 

verkligheten.  

Uppgift 2 gav ett resultat som tyder på att det är lönsamt att bygga en 

ledning för att leda ångan till venturiskrubbern. Ekonomiberäkningen är 

förenklad och ger därför inte ett absolut värde på hur mycket pengar 

det går att spara. Resultatet ger dock en idé på storleksordningen på 

möjlig besparing. Det borde vara en motivation till att utföra mer detal-

jerade inmätningar på hur mycket ånga som det inte tas till vara på.  

Resultatet från simulationerna har inte verifierats med handberäk-

ningar. För att kunna utföra simuleringen har vissa förenklingar gjorts 

både för drift data från SCA och hur modellen av anläggningen är upp-

byggt. Detta påverkar resultatet så att den kommer att skiljas från verk-

ligheten. Storleksordningen på resultat tyder ändå på att det ligger på 

en rimlig storleks skala jämfört med hur mycket andra raffinörer bidrar 

med ånga till rejektraffinören. Det hade varit bra för att kunna beräkna 

flödet med hand för att kunna verifiera hur bra simuleringen stämmer 

med verkligheten. Detta gjordes inte på grund av tidsbrist och beräk-

ningarnas komplexitet. 
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När tekniken för digitalisering går framåt kan det vara ett förslag för 

fortsatta studier att se över möjligheterna med mer uppkopplat anlägg-

ning. Detta kan tänkas leda till mer ökat förståelse om anläggningen 

prestation samt möjligheter för effektivisering.  
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6 Slutsatser  
6.1 Uppgift 1 

Från resultatet kan det dras slutsatser att den rådande fördelningen av 

värmeväxlare är den bästa möjliga fördelning om den sjunde värmeväx-

laren inte ansluts till PM4 eller PM5. Om värmeväxlare 7 ansluts till 

PM5 eller PM4 är det lönsammare att ansluta den till PM5 eftersom den 

har det större ångbehovet.  

6.2 Uppgift 2 

Från resultatet av uppgift 2 kan det dras till slutsats att leda ångan till 

venturiskrubber kan spara mycket energi och pengar. I resultatet måste 

hänsyn tas till kostanden att bygga ledningen vilket är inte med i beräk-

ningarna. Eftersom SCA producerar egen pellets har de säkert ett billi-

gare pris än det som hittats vilket påverkar resultatet av lönsamheten att 

leda ångan till venturiskrubbern. 
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Bilaga A: Data från SCA ortviken. 
 Ångflöde till mixgrop
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Bilaga B: NTU metod  
 

PM4  vvx 1-2 och PM5 vvx 3-6 
PM4 2vvx PM5 4vvx 

  
 Temp in (°C) (T_hi) 
(T_ci) 

Temp ut kalt 
(T_co) 

Temp ut varmt 
(T_ho) 

Flöde kalt 
(m_c) Flöde varmt (m_h )   

K24  76   72.1   704.8 

PM4  60 75.6 70.8 69 207.2 

PM5 57 75.9 72.7 86.9 497.5 

  PM4 PM5 area K-värde   

Cc 
(W/K) 290 364 666 2.2   

Ch 
(W/K) 868 2085 1096 2.14   

            

Cc/Ch 0.33 0.17       

            

NTU 5.05 6.44       

            

Ɛ 0.98 0.996       

            

qmax 4643 6919       

q 4534 6891       

q tot 11425         

q tot 
K24 11425         
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PM4 2vvx PM5 5vvx 

Kolumn1 
 Temp in (°C) (T_hi) 
(T_ci) 

Temp ut kalt 
T_co 

Temp ut varmt 
T_ho 

Flöde kalt 
m_c 

Flöde varmt 
(m_h )   

K24  76   72.21680187   829.4155 

PM4  60 75.62633152 70.77756941 69.25375 207.2180833 

PM5 57 75.92293141 72.69612721 108.6333333 622.1974167 

  PM4 PM5 area K-värde   

Cc (W/K) 290.1732125 455.1736667 666 2.2   

Ch (W/K) 868.2437692 2607.007176 1370 2.14   

            

Cc/Ch 0.334207077 0.174596246       

            

NTU 5.049397866 6.441058028       

            

Ɛ 0.97664572 0.995943758       

            

qmax 4642.7714 8648.299667       

q 4534.342817 8613.220074       

q tot 13147.56289         

q tot K24 13147.56289         
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PM4 3vvx PM5 3vvx 

Kolumn1 
 Temp in (°C) 
(T_hi) (T_ci) Temp ut kalt T_co 

Temp ut varmt 
T_ho Flöde kalt m_c Flöde varmt (m_h )   

K24  76   72.2   705 

PM4  60 75.8 71.7 91.0 332 

PM5 57 75.9 72.7 65.2 373 

  PM4 PM5 area K-värde   

Cc (W/K) 381 273 940 2.2   

Ch (W/K) 1389 1564 822 2.14   

            

Cc/Ch 0.274365274 0.174596246       

            

NTU 5.42486069 6.441058028       

            

Ɛ 0.985761513 0.995943758       

            

qmax 6099.327133 5188.9798       

q 6012.481944 5167.932044       

q tot 11180.41399         

q tot K24 11128.52419         

 
 
 
PM4 3vvx PM5 4vvx 

Kolumn1  Temp in (°C) (T_hi) (T_ci) Temp ut kalt T_co Temp ut varmt T_ho Flöde kalt m_c 
Flöde varmt 
(m_h )   

K24  76   72.285945   829.1439167 

PM4  60 75.77218421 71.67266035 90.98041667 331.60325 

PM5 57 75.92290061 72.69468985 86.90666667 497.5406667 

  PM4 PM5 area K-värde   

Cc (W/K) 381.2079458 364.1389333 940 2.2   

Ch (W/K) 1389.417618 2084.695393 1096 2.14   

            

Cc/Ch 0.274365274 0.174672489       

            

NTU 5.42486069 6.441058028       

            

Ɛ 0.985761513 0.995942138       

            

qmax 6099.327133 6918.639733       

q 6012.481944 6890.564845       

q tot 12903.04679         

q tot K24 12903.04679         
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Bilaga C: LMTD metod 
 

PM4 2vvx PM 5 4 vvx 

Kolumn1  Temp in (°C) (T_hi) (T_ci) Temp ut kalt T_co Temp ut varmt T_ho Flöde kalt m_c 
Flöde varmt 
(m_h )   

K24  76   72.13100473   704.75875 

PM4  60 75.62633152 70.77756941 69.25375 207.2180833 

PM5 57 75.9229006 72.69468985 86.90666667 497.5406667 

            

  q1 (kW) LMTD Area K-värde   

vvx PM4 4534.342817 3.094692067 666 2.2   

vvx PM5 6890.565085 2.937856046 1096 2.14   

            

effekt K24 
tot kW 11424.90766         

effekt k24 
PM4 4534.342817 1.52113E-07       

effekt k24 
PM5 6890.564845 0.000240126       

  11424.9079         

 

 

PM4 2vvx PM5 5vvx 

Kolumn1  Temp in (°C) (T_hi) (T_ci) Temp ut kalt T_co Temp ut varmt T_ho Flöde kalt m_c 
Flöde varmt (m_h 
)   

K24  76   72.21680187   829.4155 

PM4  60 75.62633152 70.77756941 69.25375 207.2180833 

PM5 57 75.92293141 72.69612721 108.6333333 622.1974167 

            

  q PM4 2 vvx LMTD Area K-värde   

vvx PM4 4534.342815 3.094692066 666 2.2   

vvx PM5 8613.220075 2.937860725 1370 2.14   

            

effekt K24 
tot kW 13147.56289         

effekt k24 
PM4 4534.342817 -2.57986E-06       

effekt k24 
PM5 8613.220074 7.87499E-07       

  13147.56289         
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PM4 3 vvx PM5 3vvx 

   Temp in (°C) (T_hi) (T_ci) 
Temp ut kalt 
T_co Temp ut varmt T_ho Flöde kalt m_c 

Flöde varmt 
(m_h )   

K24  76  72.2313737  704.75875 

PM4  60 75.77218421 71.67266035 90.98041667 331.60325 

PM5 57 75.92293139 72.69612721 65.18 373.31845 

            

  q2 PM4 3 vvx LMTD Area K-värde q3 

vvx4 6012.481958 2.907389728 940 2.2   

vvx5 5167.932227 2.937860829 822 2.14   

            

effekt K24 tot kW 11128.52419         

effekt k24 PM4 6012.481944 1.42405E-05       

effekt k24 PM5 5167.932044 0.000182322       

  11180.41399         

 

PM4 3vvx PM5 4vvx 

Kolumn1  Temp in (°C) (T_hi) (T_ci) Temp ut kalt T_co Temp ut varmt T_ho Flöde kalt m_c Flöde varmt (m_h )   

K24  76   72.285945   829.1439167 

PM4  60 75.77218421 71.67266035 90.98041667 331.60325 

PM5 57 75.92290061 72.69468985 86.90666667 497.5406667 

            

  q PM4 2 vvx LMTD Area K-värde   

vvx PM4 6012.481944 2.907389722 940 2.2   

vvx PM5 6890.564846 2.937855944 1096 2.14   

            

effekt K24 
tot kW 12903.04679         

effekt k24 
PM4 6012.481944 3.34502E-07       

effekt k24 
PM5 6890.564845 5.59989E-07       

  12903.04679         
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Bilaga D: Bearbetat data från 
rejektraffinörer 

 

ångflöde kg/h R81 ventil läge (%) R81 ångflöde kg/hR82 ventil läge (%) R82 ångflöde kg/h R83 ventil läge (%) R83 ångflöde kg/h R84 ventil läge (%) R84

1429,588621 81,8321228 1440,014348 99,99942017 0 0 0 0

1424,814232 80,66632843 1421,252356 99,99972534 0 0 0 0

1404,677338 81,09474945 1392,551934 99,99980927 0 0 0 0

1423,136135 79,36981201 1416,759448 99,39178467 0 0 0 0

1420,411909 80,08233643 1417,55367 99,99968719 0 0 0 0

1420,305072 82,93647003 1430,573872 99,99354553 0 0 0 0

1416,034098 81,04719543 1427,120166 99,22894287 0 0 0 0

1453,191876 78,69034576 1433,778335 99,99971008 0 0 0 0

1459,59907 79,66705322 1455,90731 99,83750916 0 0 0 0

1511,608476 78,02044678 1523,950486 99,99995422 0 0 0 0

1465,796451 75,63981628 1461,277166 98,85542297 0 0 0 0

1434,46412 76,89287567 1439,570479 99,99999237 0 0 0 0

1414,30871 76,68779755 1421,176557 99,99998474 0 0 0 0

1408,462747 77,73790741 1415,059771 99,0982666 0 0 0 0

1411,838523 75,70210266 1412,793001 99,99994659 0 0 0 0

1418,439942 79,70800781 1421,588055 99,18502808 0 0 0 0

1417,939058 74,93518066 1406,149753 93,39857483 0 0 0 0

1404,715571 75,547966 1403,51891 99,0952301 0 0 0 0

1403,655188 75,5585556 1406,089673 96,1182785 0 0 0 0

1390,85319 75,44825745 1387,918219 93,24588013 0 0 0 0

0 0 1405,110417 100 0 0 0 0

0 0 1383,262923 100 0 0 0 0

1218,681831 95,33133698 1382,656666 100 0 0 0 0

1356,646501 96,50085449 1363,855509 91,31327057 0 0 0 0

1347,980131 84,91362762 1365,9491 91,58174896 0 0 0 0

1357,685836 82,19217682 1352,256567 93,29360199 0 0 0 0

1366,861216 81,22702789 1353,57725 93,2517395 0 0 0 0

1368,53918 79,59102631 1370,509548 91,58486176 0 0 0 0

1351,6611 77,47511292 1360,00376 92,56793213 0 0 1131,483682 30,08083916

1338,474647 70,23950958 1333,788179 87,85021973 0 0 1116,427637 24,18300056

1327,780894 71,85463715 1329,028043 88,53748322 0 0 1113,200061 27,22707176

1326,778192 73,25788116 1339,299641 89,1636734 0 0 1121,743341 26,93031311

1336,47697 73,54376221 1330,930738 86,92018127 0 0 1109,278242 27,23997879

1342,077153 72,11378479 1349,376747 88,07437134 0 0 1105,309064 25,37382507

1340,225612 69,60351563 1338,21448 85,23252869 0 0 1116,439826 30,00022507

1338,734414 68,98600769 1315,33884 85,93488312 0 0 1118,647048 28,25380707

1341,094566 71,50663757 1334,046747 85,87541962 0 0 1104,746102 30,22686577

1354,443408 67,39485931 1334,793678 84,58548737 0 0 1127,437973 31,03531075

1308,442485 69,69863129 1311,203212 87,05857849 0 0 1098,867435 29,98704529

1219,060825 74,36153412 1225,220906 87,26847076 0 0 1102,5159 33,11183167

1129,449504 81,98376465 1118,322273 90,99130249 0 0 1106,49993 34,36664963

1030,74846 91,47112274 1033,011166 99,99343109 0 0 1106,424132 36,77746201

985,6786362 98,65571594 986,7829136 100 0 0 1103,468579 36,95196152

984,0357746 98,75815582 987,4974734 98,76473236 0 0 1037,406628 37,12917328

1000,889609 98,3309021 1007,907722 100 0 0 1054,20791 36,24547958

988,7624069 99,97807312 988,3305937 99,25190735 0 0 1040,885112 35,05815887

987,4718963 99,99315643 987,8775995 99,34832001 0 0 1060,748118 34,81230164

997,284439 99,96136475 996,458046 100 0 0 1048,178778 34,70560837

990,4963868 100 986,393196 99,96688843 0 0 1042,845556 35,57369614

973,3002588 99,98535919 969,9791008 100 0 0 1019,652534 34,86189651

1006,107868 99,27537537 996,240774 100 0 0 1055,105106 35,38783264

1065,793131 99,06549835 1057,207889 99,9574585 0 0 1048,947423 37,08828735

1174,979782 88,16786957 1177,674302 99,98152924 0 0 1056,785668 35,55477524

1251,799496 82,44867706 1250,478679 89,64681244 0 0 1038,792387 32,91044617

1302,540972 74,52541351 1314,386227 86,84983826 0 0 1037,081853 33,49058533

1330,300769 70,61446381 1324,486112 83,62030029 0 0 1049,68363 32,44591522

1329,99904 66,22407532 1334,490616 87,06196594 0 0 1056,677431 31,9112072

1352,023709 63,80418777 1374,840069 85,57985687 0 0 1070,827355 31,10161591

1345,390318 67,24559021 1338,704707 85,83839417 0 0 1061,439698 30,90411949

1364,338676 67,21608734 1340,836131 85,26862335 0 0 1065,141515 30,82208252

1370,617851 66,27906799 1363,624116 84,11689758 0 0 1081,075041 31,35278893

1363,089795 66,24007416 1352,288938 85,27990723 0 0 1078,287871 30,21775818

1379,213884 65,64220428 1354,703308 85,65354156 0 0 1082,065021 30,77034569

1370,38446 66,29751587 1374,515293 85,20710754 0 0 1093,071161 30,54670715

1362,844548 64,16409302 1364,395425 84,67675781 0 0 1078,930429 30,63518333

1304,292869 82,61715698 1305,454495 98,41059113 0 0 1029,221961 46,27880859

1321,607358 67,2935791 1318,290462 85,0896759 0 0 1044,530313 26,47110367

1262,968157 73,57901001 1248,086022 84,65411377 0 0 1033,99635 26,11713028

1198,198581 78,02587128 1200,006562 89,82089233 0 0 1071,790892 26,77332115

1101,270882 89,30805969 1093,941448 90,84199524 0 0 1054,116992 28,50457764

996,9671233 99,75175476 995,673349 99,57601166 0 0 1042,779016 29,10190582

997,8365444 99,23857117 996,4399955 99,86921692 0 0 1044,595255 26,9550724

999,0447953 100 999,7528277 99,87971497 0 0 1054,817964 26,70878792

987,4000274 100 986,4797851 100 0 0 1037,9588 25,12625504

992,6832943 100 988,2986224 100 0 0 1051,829441 24,47440147

988,6991968 100 996,2594905 99,96759033 0 0 1038,77074 25,1918354

992,3909562 100 985,4405162 100 0 0 1045,970223 25,59843826

994,6506651 100 994,396293 100 0 0 1053,514132 25,51403809

992,0012387 99,46026611 987,068591 100 0 0 1047,226964 21,18333817

990,1427037 100 988,0641657 99,26448059 0 0 1044,557556 24,13062859

984,8883442 100 991,1329499 99,37775421 0 0 1045,948576 23,36974144

993,9174553 100 988,1253776 99,99997711 0 0 1038,492855 23,73854256

993,0730118 100 1000,564767 99,99997711 0 0 1053,775964 24,35100555

998,714691 100 995,2517933 99,9489975 0 0 1056,119464 24,58102226

990,9992696 99,96577454 979,3020154 100 0 0 1041,574761 24,53178596

987,6165667 99,98596191 989,1069649 100 0 0 1059,264913 23,90026665

996,1102909 100 986,4655978 99,99994659 0 0 1049,228904 25,44390297

998,4015715 99,9994278 998,4103637 99,38750458 0 0 1047,637463 21,845541

999,2178403 99,66575623 1001,950592 99,74980164 0 0 1060,379981 22,40295029

994,6536625 100 998,4115626 100 0 0 1054,973358 24,05135918

1001,415338 100 1004,321535 99,84996796 0 0 1058,761497 23,52831841

1012,78382 99,99893188 1011,54846 99,99996185 0 0 1062,131145 22,82469368

1006,560129 100 1005,317043 99,41496277 0 0 1066,977071 24,50565529

1007,439475 100 1008,684493 99,99991608 0 0 1066,799963 22,27541161

1068,911072 95,30378723 1091,0184 98,09098816 0 0 1066,951161 33,42825317

1183,696906 88,67330933 1176,92484 99,11203003 0 0 1070,827355 32,92032623

1269,532942 80,42842102 1274,058222 92,45626068 0 0 1169,357352 34,18016052

1314,234629 73,02002716 1321,726451 88,76194 0 0 1157,366095 34,8391571

1313,368472 70,83185577 1314,169621 87,12176514 0 0 1156,08431 35,6521492


