
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 

 

  

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Miljö- och energisystem 

 

Martin Andersson 

Torkning integrerat med 

kraftvärmeverk 

Påverkan av energibalanser i torksystem vid 

integrering till kraftvärmeverk 

 

Drying integrated with CHP-plant 

Impact of energy balances in drying system integrated to CHP-plant 

 

Examensarbete 30 hp 

Civilingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik 

 

September 2016 

Handledare: Helena Johansson-

Cider 

Examinator: Roger Renström



i 
 

  



ii 
 

Sammanfattning 
I Sveg finns ett pneumatiskt torksystem. Systemet har sedan 1989 torkat torv till briketter men har 

på senare tid torkat både trä och torv för produktion av bränsle i form av pellets och briketter. Idag 

består anläggningen av två symmetriska torklinjer. I torklinjerna används en värmepumpkrets för 

återvinning av råvaruånga. I värmepumpkretsen används en kompressor driven av inköpt elenergi. 

Planerna är att integrera en av linjernas nuvarande torkprocess till ett kraftvärmeverk genom 

installation av ångpanna med bränslet torv och således producera el istället för att köpa el. 

Integrationen till kraftvärmeverket ger torklinjens värmepumpkrets ett nytt utseende. Kompressorn 

tas bort i utvald torklinje och ersätts av två lågtrycksturbiner. Det nya utseendet av 

värmepumpkretsen kommer innebära ett samspel mellan torkning och kraftvärmeverk. I 

värmepumpkretsen används olika ångflöden beroende av vilket råvarumaterial som torkas. Därför 

beräknades och användes olika ångflöden beroende av olika fukthalter och inmatningar i 

torksystemet för att se hur el- och fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverket påverkades. Samtidigt 

jämfördes nuvarande torksystem med torksystem integrerat med kraftvärmeverk ur ett 

energiperspektiv genom förändring av el, fjärrvärmeproduktion och biobränsle.  

Fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverket ökade vid ångflödena 31,0 ton/h och 24,0 ton/h ”till 

kompressor” men på grund av större beräkningsosäkerhet bortsågs dessa. Detta gav en varierad 

sammanlagd fjärrvärmeproduktion av systemen mellan 23,0-23,8 MW respektive 22,0-22,5 MW vid 

torkning av torv respektive trä (bortseende av torvscenario 1 vid fukthalten 65 %). En 

fjärrvärmeproduktion i den storleken, jämfört med Svegs fjärrvärmebehov, kan sägas vara för stort. 

En stor problematik blir därför vad all spillvärme ska användas till, framförallt på sommaren. 

Vid integrering till kraftvärmeverk minskade ”bränsle” medan ”fjärrvärme” och ”el” ökade. Beroende 

av vilket råvarumaterial som torkades gav en integrering ett större resultat för ”el” men mindre 

”fjärrvärme” och ”bränsle” vid torkning av trä. Därför rekommenderas torkning av trä eftersom 

större resultat av ”el” minskar inköpt elenergi samt mindre ”fjärrvärme” resulterar till mindre 

spillvärme. 

Vid beräkningarna användes Simulink, ett verktyg för grafisk lösning av differentialekvationer, som 

ingår i programvaran MATLAB från Mathworks. I Simulink formerades olika ekvationer i statiska 

beräkningsmodeller för beräkning av energibalanserna i nuvarande torksystem och torksystem 

integrerat med kraftvärmeverk. Energibalanserna i nuvarande torksystem undersökte svårplacerade 

effektförluster samt genom olika energibalanskontroller kontrollerade och bedömde trovärdigheten i 

beräkningsmodellen. Resultaten för energibalanskontrollerna kallades ”beräkningsosäkerhet” vilket 

var en av flera parametrar som framlade bevis för ett variabelberoende, känsligt, komplext och 

svårtydande torksystem där övriga effektförluster var svåra att placera. Ett mer korrekt resultat av 

nuvarande system kan därför möjligtvis uppnås vid användande av en dynamisk istället för statisk 

modell samt användande enbart av mätdata istället för dimensionerande värden och således göra 

effektförlusterna lättare att placera. 
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Abstract 
In Sveg, there is a pneumatic drying system. The system has since 1989 dried peat into briquettes but 

in later time dried wood and peat to produce fuel in the shape of pellets and briquettes. Today there 

are two symmetric drying lines in the facility. In the drying lines a heat pump circle is used for 

recycling used steam, driven by a compressor, using bought electricity. The intention is to integrate 

one of the drying lines to a Combined Heat and Power plant (CHP-plant) by installation of steam 

boiler with peat as fuel and therefor produce electricity instead of buying electricity. The integration 

of a CHP-plant results in a new presentation of the heat pump circle. In one of the lines the 

compressor will be removed and the drying line connects with two low-pressure turbines instead. 

The new presentation of the heat pump circle implies an interaction between drying and the CHP-

plant. In the heat pump circle different steam flows are used, depending of drying material. Therefor 

different steam flows were calculated and used depending on moisture content and input of material 

in the drying system. The reason was to see how the electricity production and heat district 

production in the CHP-plant were affected. In the same time, current drying system were compared 

with drying system integrated with CHP-plant in an energy perspective by the change in electricity, 

heat district production and biofuel. 

The heat district production in the CHP-plant increased at steam flows 31.0 ton/h and 24.0 ton/h “to 

compressor” but because of major calculation contingency this alternatives were disregarded. This 

gave a various total heat district production of the systems between 23.0-23.8 MW respective 22.0-

22.5 MW when peat respective wood were dried (disregard peat scenario 1 at the moisture content 

65 %). A heat district production in that size, compared with Svegs heat district demand, tends to be 

oversized. Therefore a major problem will be the use of waste heat, especially in summer. 

At integration to CHP-plant the “fuel” decreased while the “heat district” and “electricity” increased. 

Depending on drying material the integration gave a better result for the “electricity” but worse 

“heat district” and “fuel” when drying wood. Therefore, drying wood was recommended due to 

bigger “electricity” decreases bought electricity and less “heat district” decreases the waste heat. 

At the calculations Simulink were used, a tool with graphic solution of differential equations that 

includes in the software MATLAB from Mathworks. In Simulink different equations were formed in 

calculations models for calculation of the energy balances in current drying system and drying system 

integrated with CHP-plant. The energy balances in current drying system estimated the effect losses 

that today are difficult to place but also to control and judge the credibility of the calculation model. 

The result of the energy balance controls were called “calculation contingency”, this is one of many 

parameters that establish proof of a variable dependent, sensitive, complex, hard to interpret drying 

system where the remaining effect losses were difficult to place. Therefore, a more precise result in 

current drying system can probably be achieved using a dynamic model, instead of statistic model 

and using only measurement data, instead of dimension values. 
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Förord 
Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit aktivt 

som opponent till ett annat examensarbete. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng till civilingenjörsexamen inom energi- och miljöteknik i 

Karlstad. 

Utan hjälp hade detta examensarbete aldrig kunnat genomföras och därför vill jag först och främst 

tacka min handledare Helena Johansson-Cider. Jag vill också tacka för all annan hjälp jag fått från 

diverse personer samt min familj och vänner som gett mig hjärta och inre styrka genom hela arbetet.  

Tack alla för all hjälp!  
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1. Introduktion 
Användningen av torv och biomassa har ökat sedan oljekrisen 1973 där biomassan fram till 1995 

framförallt bestod av träavfall, oljekakor och halm1. På senare tid har träbiomassan framförallt 

bestått av flis, bark och sågspån vilket uppfattas vara den mest lovande och hållbara biomassan i 

framtiden2. Den minskade fossila bränsletillgången har lett till ökad användning av förnybara 

bränslen. En ökad användning av förnybara bränslen bidrar till reducering av koldioxidutsläpp 3-5 

vilket främjas i Sverige genom fossil bränsleskatt 3,6,7. Komprimerat biobränsle såsom pellets och 

briketter blir mer intressant3 och alltmer vanligare i Sverige4,8. Torkning utgör en stor del av 

processen vid tillverkning av pellets och briketter3 där torkat biobränsle har betydande fördelar9. 

Fördelarna är ökad panneffektivitet 9, lägre rökgasutsläpp9, förbättrade pannoperationer 9, ökad 

förbränningstemperatur8, ökad energieffektivitet 2,8,9, ökad kvalité på produkten 9 samt lägre 

utsläpp8,9 av kolväten8. Fler fördelar med torr biomassa är exempelvis pellets och briketters 

konstanta fuktighet och kompakthet, vilket gör de lättare 8 och billigare 10 att transportera8,10 till 

utgiven destination. Transport av fuktigare material ger ökade utsläpp och ökad bränsleanvändning 

på grund av minskad energidensitet i materialet 4. Forskning fortskrider inom torkning då fukthalten i 

materialet har betydelse innan det användes som pellets eller briketter11. 

1.1 Härjeåns Energi AB  
I Härjedalens kommun bor det 10 26212 människor varav 2 54713 i Sveg. I Sveg finns ett pneumatiskt 

torksystem. Systemet har sedan 1989 torkat torv till briketter men på senare tid torkat trä och torv 

för produktion av bränsle i form av pellets och briketter. Idag består anläggningen av två 

symmetriska torklinjer. I torklinjerna används en värmepumpkrets för återvinning av råvaruånga. I 

värmepumpkretsen används en kompressor driven av inköpt elenergi. Planerna är att integrera en av 

linjernas nuvarande torkprocess till ett kraftvärmeverk genom installation av ångpanna med bränslet 

torv. Kraftvärmeverket kommer producera elenergi vilket resulterar till ett nytt utseende av 

torklinjens värmepumpskrets. Produktion av elenergi jämfört med köpt elenergi ger stora fördelar 

ekonomiskt vilket är den största anledningen till uppgraderingen då det nuvarande torksystemet 

redan är energieffektivt. Men trots detta finns det fortfarande energiförluster i nuvarande system, 

bland annat genom utsläpp av ånga för att undvika övertryck i torksystemet. Andra energiförluster är 

idag svåra att placera och därför skulle en undersökning av nuvarande torksystems energibalanser 

och effektförluster kunna undersökas.  

Det nya utseendet av värmepumpkretsen kommer innebära ett samspel mellan torksystem och 

kraftvärmeverk. I värmepumpkretsen används olika ångflöden beroende av vilket material som 

torkas, därför skulle olika ångflöden vara intressant att använda och beräkna med olika fukthalter 

och inmatningar i torksystemet för att se hur det påverkar el- och fjärrvärmeproduktionen av 

kraftvärmeverket. Samtidigt kan en jämförelse göras ur ett energiperspektiv av nuvarande 

torksystem med torksystem integrerat med kraftvärmeverk och således få en uppfattning av 

systemets hantering av el, fjärrvärme och biobränsle. 
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1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att få en bild av ett torksystems energibalanser vid integrering med ett 

kraftvärmeverk. Detta för att kartlägga och möjliggöra olika energieffektiviseringar. 

Ett annat syfte vid integrering till kraftvärmeverk är att få en uppfattning av hur el, fjärrvärme och 

bränsle förändras, sett ur ett energiperspektiv. 

1.3 Målsättning 
 Steg 1: 

Skapa en uppfattning av torksystemets energibalanser vid torkning av torv och trä samt vid 

integration av kraftvärmeverk. 

 Steg 2: 

Jämföra nuvarande torkprocess med värmeåtervinning driven av värmepumpkrets 

inkluderande en kompressor med en framtida torkprocess integrerat med kraftvärmeverk, ur 

ett energiperspektiv. 

2. Teori 

2.1 Fukthalt 
Vid skörd kan fukthalten i torven vara 80-90 % 14 eller 80-95 % 1 (beroende på referens). Fukthalten 

sänks till 50 % vid vanlig lufttorkning under sommaren 1 eller genom vanlig soltorkning efter 2-3 

dygn14. Vid bra soltorkning kan fukthalten sänkas ner till 25 % 14.  

Biomassa direkt tagen från skogen har vanligtvis fukthalten 50 % med en variation beroende på 

årstider1. Fukthalten är högre under höst och vinter men lägre under vår och sommar1.  

Vid lagring av torv och biomassa är torkning nödvändigt. Vid hög fukthalt kan mögel bildas och 

allergiska reaktioner uppstå1. Mikrobiologiska processer i stackarna kan leda till plötslig antändning 

och därför måste fukthalten i lagrat material vara mellan 20-25 % 1. 

Fukthalten har betydelse vid förbränning. I torv ska fukthalten högst vara 50 % 14. Den optimala 

fukthalten vid förbränning ligger normalt i spannet 15-25 % där en minskad fukthalt kan öka 

energieffektiviteten med 5 till 15 % genom ökad förbränningstemperatur och minskad 

rökgastemperatur 2. 

2.2 Torkning 
Torkning av ett material uppstår vid evaporation eller förångning. Evaporation inträffar när 

atmosfärstrycket är detsamma som fuktens ångtryck på materialets fasta yta. Vid temperaturändring 

till fuktens kokpunkt uppstår evaporation. Temperaturen på materialets kokpunkt kan sänkas genom 

sänkning av materialets tryck. 15 

Förångning inträffar oftast genom konvektion då varm luft passerar materialet. Luften kyls medan 

fukten avges från materialet och transporteras iväg med luften. Atmosfärstrycket är i detta fall större 

än mättnadstrycket av fukten. 15 
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Figur 1 – Olika torkningssteg vid olika torkningshastigheter. 15 

När ett material torkas sker detta under olika torkningssteg (se Figur 1). Torkningen sker konstant i 

det första torkningssteget där materialets yta innehåller fri fukt. Allteftersom torkningen fortskrider 

får materialets yta fukt från materialets inre och torkprocessen fortsätter konstant.  När materialet 

når den ”kritiska fukthalten” uppstår det torra fläckar på materialets yta vilket leder till det andra 

torkningsteget. Det andra torkningssteget kallas för omättad yttorkning och varar till materialets yta 

är fullständigt torr. När ytan är torr inleds det tredje torkningssteget. Torkningshastigheten sker nu 

genom koncentrationsskillnader mellan fukten längre in i materialet och fukten till ytan. Ju torrare 

materialet blir, kommer fukten enbart vara kvar närmare materialets kärna och därav öka 

konduktionens inverkan på torkningshastigheten. Vid mer kompakt än poröst material kommer 

torkningen ske mer med motståndet av diffusion än med konduktion. Torkningen kommer fortsätta 

tills equilibrium moisture content (EMC) uppnås.15 EMC uppnås när partialtrycket av ånga i gas är 

densamma som ångtrycket av fukten inne i materialet 15 vilket med andra ord kan förklaras, att 

utbyte av fukt mellan omliggande medium och materialet inte längre kan inträffa. 

2.3 Torkar 
Biomassa och torv kan torkas med olika fluider och torkar i olika torksystem. Fluider kan vara 

överhettad ånga, varm luft och rökgas. Pang 2 diskuterade huvudsakligen olika egenskaper och 

energiomvandlingstekniker till industriell användning samt lovande torktekniker till olika former av 

träbiomassa. De vanligaste torkarna idag var trumtork, bandtork och pneumatisk tork 2. Andra torkar 

passande träbiomassa är torkar med fluidiserande bädd 2 fast bädd och spouted bed. 

2.3.1 Trumtork 

Trumtorkar är en av de vanligaste torkningsmetoderna för träbiomassa. I industriell torkning var den 

vanligaste trumtorken av typen direkt kontakt med användning av fluiden varm luft. Direkt kontakt 

har en hög värme- och masstransport som ökas vid installation av blad på insidan av cylindern för att 

förse direkt kontakt mellan material och torkfluid. Detta ger en jämn spridning av fukt över 

materialet eftersom varje partikel har en likvärdig chans till kontakt med den varma luften.2  

I en medströms trumtork införs vått material och torkfluid vid samma sida av torken för senare 

separering i andra sidan2. I en motströms trumtork förs istället material och fluid in i motsatt ände2.  
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I kommersiell torkning av biomassa kan torktemperaturer upp till 500 ⁰C användas för ökad 

energieffektivitet och torkningshastighet men kan fungera ner till torktemperaturen 200 ⁰C 2. 

Brandrisken ökar vid temperaturer över 250 ⁰C 2,16 vilket ett medströmssystem minskar eftersom 

varmluft undviker direkt kontakt med torkad biomassa och därmed undviker överhettad biomassa. 2 

Vid torktemperaturer över 200⁰C måste en beredskapsplan göras mot brand och explosion17. 

Trumtorkar kan också delas in i open-center eller center-fill torkar1. Open-center är utrustad med 

roterande blad för biomassan ska spridas längs väggarna. Storleken är begränsad till 2,5 meter i 

diameter vilket ger ett pålitligt system med minskad effekt och kostnad. Center-fill har en struktur 

behjälplig till pneumatisk transport av partiklar i torken där torkning styrs med densitetsskillnader i 

det våta materialet. Materialet ligger på en fast bädd och förflyttas när fukt avdunstat. Det betyder 

att partiklar med olika storlek kan torkas trots olika uppehållstider.1  

2.3.2 Pneumatisk tork  

Pneumatisk tork är ett transportsystem med konvektiv värme- och masstransport. Korta 

uppehållstider och snabb torkning kan uppnås genom höga flödeshastigheter. Den vanligaste 

pneumatiska torken har uppehållstiden 5-10 sekunder och 100 meters flödeskanal med 

partikelstorleken 500 mikrometer vid torkning med varmluft eller rökgaser. Blandningen fortsätter 

genom en flödeskanal där material torkas och fukt avdunstas. Materialet och avdunstat vatten 

separeras sedan i en cyklon.2  

Pneumatiska torkar är lätta att justera. Materialets lilla mängd i torken ger möjligheten till snabba 

jämviktstillstånd. Fukthalten i mediet ökar när vattnet från materialet avdunstar vilket kan ge 100 % 

relativ fuktighet i torken. Det betyder att kondensering kan ske i cyklonen när materialet kyls.2  

2.3.3 Bandtork 

I en transportörstork förs material in på transportband där det möts av torkningsmedium underifrån. 

Torkningen effektiviseras genom recirkulation av mediet i andra hälften av bandet. Det ger en 

halverad total luftflödeshastighet i jämförelse med luftflödet i första halvan eftersom 

torkningsmediet alltid flödar uppåt. Luftflödet i andra halvan av transportbandet ger lägre 

temperatur och högre fukthalt i uttömd ånga samt en högre jämviktsfukthalt i urspungsmaterialet. 

Temperaturen i uttömd ånga blir högre om lägre fukthalt önskas i biomassan. En temperaturökning 

betyder mer energiförluster och mindre energieffektivitet. Det recirkulerande flödet motsträvar 

ojämnheten i torkningen då torkningsmediet flödar uppåt men reducerar inte fuktjämnheten i 

materialet helt. Detta på grund av en lägre temperatur och högre fukthalt i andra halvan. Däremot är 

torkningshastigheten lägre i första halvan.2 

2.3.4 Tork med Fast- och Fluidiserad bädd 

En fast bädd är när en uppåtgående gas med en låg hastighet möter ett material liggandes på ett 

stödjande galler att gasen knappt tar sig igenom. Vid ökning av gasens hastighet ökas tryckfallet i 

förhållande till gasen vilket pågår tills vikten av partiklarna dividerat med arean är densamma som 

tryckfallet över materialets skikt. Vid detta tillfälle påbörjas fluidisering av materialet där materialet 

beter sig lite som en vätska. Om gashastigheten ökas ytterligare börjar material lämna bädden med 

hjälp av bubblor. Lättare partiklar är mer benägna att lämna bädden på grund av dess lättare vikt. 

Detta kallas för bubblande fluidisering. Vid högre hastigheter när tryckfallet över materialets skikt 

sjunker betydligt leder till tillståndet pneumatisk transport.18  
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Tekniska fördelar vid torkning av biomassa i fluidiserad bädd:  

 En kontinuerlig, automatisk kontrollerad storskalig operation med enkel hantering av 

matning och produkt ges genom det jämna flödet av fluidiserande partiklar18. 

 Inuti torktornet finns inga mekaniskt drivna delar18. 

 Snabbt värme- och massutbyte17,18 mellan partiklar och gas undviker överhettning av 

värmekänsliga produkter 18 och ger höga torkningshastigheter17. 

 Höga värmeöverföringshastigheter mellan fluidiserad bädd och nedsänkta delar 

(värmepaneler)18. 

 Snabb blandning av fasta partiklar leder nästan till isotermiskt förhållande genom hela 

bädden och således tillförlitliga temperaturmätningar. Det blir dessutom lättare att 

kontrollera torkprocessen. 18 

Material som passar fluidiserande bäddar är om medelpartikelstorleken ligger mellan 20 mikrometer 

och 10 millimeter där partikelstorleken måste vara relativt oföränderlig och regelbunden. Inmatade 

partiklar till den fluidiserande bädden måste tåla abrasion och vara klumpfri. 18 

2.3.5 Spouted bed 

Torken spouted bed framkom i början av 1950-talet och används för torkning av partiklar kornigare 

än tillåtet i en fluidiserad bädd. En spouted bed kan fungera enligt principen där blött material förs in 

i toppen av torksektionen där den möts av en stråle av gas. Materialet torkas och färdig produkt 

levereras ut i motsvarande nedre del av torksektionen. Materialet i denna tork har en kort vistelsetid 

i torken vilket gör den utmärkt till torkning av värmekänsliga material. 19 

2.4 Torkning med olika fluider 

I ångtorkar har det fuktiga materialet en temperatur nära kokstadiet ända till materialet har 10 

procent fukt kvar. Vid denna fukthalt övergår temperaturen närmre ångtemperaturen istället för 

koktemperaturen. I rökgastorkar värms materialet till den våta temperaturen för att sedan övergå till 

gastemperatur vid torrare material. 8 

 Berghel11 skrev baserat på andra referenser att energibesparingen blev större vid torkning med 

överhettad ånga när temperaturen översteg 160 °C men att torkning med luft var effektivare vid 

torkning under 160 °C. Berghel11 skriver också baserat på andra referenser att torkning med ånga 

istället för rökgas ger större energibesparingar.  

2.4.1 Fördelar vid torkning av överhettad ånga 

Vid torkning i ångtorkar var torkningshastigheterna högre än i luft- och gastorkar 8 vilket gav en 

reducerad torkningstid på grund av större värmeöverföringskoefficienter17.  

Den bästa potentialen hos torkprocesser med överhettad ånga var minskning av energianvändningen 

vilket gjordes genom återanvändning av förångat vatten. Minskningen ledde till större 

energiåtervinning än den traditionsenliga uppvärmningsprocessen i form av varm luft17. Romhana17 

påstod baserat på andra referenser att cirka 85 procent av energianvändningen kan reduceras vid 

användning av överhettad ånga i tidigare gjorda pilottester. 

Romhana17 påstod baserat på Mujumdar20 att befintliga torkningsprocesser med andra medium 

oftast kan uppgraderas till överhettad ånga. 
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Andra fördelar vid torkning av överhettad ånga var exempelvis: 

 Överhettad ånga hade genom större kontrollering av föroreningar mindre utsläpp17. 

 Mindre lukt genom gaskondensering 17. 

 Motståndsbrist till extern masstransport 17.  

 Minskning av systemstorleken eller användning av producerad ånga i andra processer ger 

möjligheten att öka och minska systemtrycket. 

 Vid brist på information av värmekänsliga produkter kan produktkvalitén förändras17. 

 Vid torkning av överhettad ånga oavsett vilken tork minskar risken av bränder och 

explosioner 8,17 på grund av reaktionströg ångström17. 

Med tanke på fördelarna energibesparing samt reducerat utsläpp kommer forskning att fortgå inom 

torkning med överhettad ånga. 17 

2.4.2 Nackdelar vid torkning av överhettad ånga 

Romdhana17 beskrev olika hinder och utmaningar för överhettad ånga vid ändring från pilotskala till 

industriell skala för olika torkningsprocesser.  

Det finns utmaningar kring tillförsel och upphämtning av produkten17 exempelvis ångläckage11. En 

viktig faktor för torkning är ångläckage11. Erfarenhet talar för läckage vid tillförsel och bortförsel av 

materialet11. I kommersiella system är det viktigt att minska läckaget i största mån, 11 att hela 

systemet behöver vara tätt och ändring av skruv och shuntventiler krävs 17. Vid läckage släpps mer 

luft in i systemet vilket bidrar till svårare återvinning av värmen i ångan. Mer luft ger minskad 

kondenseringstemperatur och minskad energieffektivitet. Risken av ökad kondensering ges vid dåligt 

isolerade ytor eller vid kallt material. Alternativt kan kondensering motverkas genom termisk 

isolering. 17 

Andra hinder och utmaningar vid torkning med överhettad ånga var17: 

 Krav på producerad ånga vid högt tryck i systemet. 

 Upplösta molekyler och partiklar kan befinnas vara i återvunnen ånga även om 

ångtorkning låter farliga ämnen eller värdefulla vätskor bli separerade vid kondensering. 

 För värmekänsliga material kan de höga temperaturerna vara problematiska (dock mest 

vid torkning av mat). 

 Erodering av torken sker fortare då trycket oftast är högre än atmosfärstrycket. 

 Rost är en utmaning för torkning med överhettad ånga eftersom torkningen har höga 

hastigheter samt korrosiva ämnen i materialet. Detta kan leda till minskning av 

värmetransporten och organisk tillväxt.  

Romdhana17 kom fram till att ångkondensering, höga temperaturer, läckage och transport till och 

från torkarna var de främst teknologiska svårigheterna med överhettad ånga. Han nämnde också att 

trots alla fördelar om energieffektivitet som tagits upp i artikeln var flera saker fortfarande obevisade 

vid torkning med överhettad ånga.  
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2.5 Undersökta torksystem 

 
Figur 2 – Rekuperativ torkningsprocess vid torkning av biomassa 21. 

Yuping 21 undersökte en ny torkprocess vid torkning av biomassa. Baserat på bland annat 

torkprocessmodellen i Figur 2 genomfördes ett experiment på Lab-skala. Torkning gjordes 

rekuperativt i en fluidiserad bädd med fluiden överhettad ånga 21. Rekuperativ värmeväxling betyder 

värmeväxling genom två åtskilda medier utan direkt kontakt 22.  

I torkprocessmodellen beskrivet i Figur 2 förvärms först rå och våt biomassa biomassan i förvärmare 

1(FV1) eller 4(FV4). I FV1 förvärms biomassan till koktemperaturen för vatten. Biomassan förs sedan 

vidare till den fluidiserade bädden (Förångaren, FV2) där vattnet på ytan förångas. Det förångade 

vattnet transporteras antingen vidare mot blåsaren för återuppvärmning av biomassan eller vidare 

mot kompressorn för möjligt värmeutbyte i förångaren. Värmeutbytet i förångaren resulterar till 

förvärmning av biomassan i FV1. När biomassan torkat transporteras det till FV4 för möjligt 

värmeutbyte med rå och våt biomassa.21 

 
Figur 3 – Energianvändning vid olika torktorksystem och torkfluider 21. 

Energianvändningen för den rekuperativa torkningsprocessen förändrades enligt Figur 3. CHR 

(convential heat recovery) var den traditionella metoden för torkning med värmeåtervinning, SHR-air 

(self-heat recovery) var rekuperativ självuppvärmning med luft och SHR-steam var självuppvärmning 

med överhettad ånga. Minimum input av exergi är den samma för att torkprocesser medan SHR-air 

har minst energianvändning av blåsaren. Resultat visade sig ge en minskad energianvändning med 
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SHR-steam till 1/20-del av den traditionsenliga torkningen med värmeåtervinning samt 1/5 mindre 

vid användning av SHR-air.21 

 
Figur 4 – Torksystem från Karlstad universitet7,11.  SP står för mätning av ångtryck och ST för mätning av ångtemperatur. 

Berghel11 undersökte torkning av sågspån respektive träflis med överhettad ånga i en fluidiserad 

bädd respektive fast bädd (se Figur 4). Den överhettade ångan torkade materialet som matades in i 

toppen av torktornet. Efter torkning transporterades materialet antingen ut ur systemet genom en 

skruv eller vidare till cyklonen där ångan och materialet separerades genom pneumatisk transport. 

Den överhettade ångan transporterades för värmeåtervinning i kondensorn eller vidare till fläkten 

och runt i systemet. 11 

Fluidiserade bäddar kan inte torka träflis då dess partikelstorlek är större än sågspån.  Därför 

torkades träflis i en fast bädd med en resulterande ångtemperatur på 207 °C efter överhettaren där 

fukthalten sjönk från 58,3 till 17,1 %. När sågspån torkades i fluidiserad bädd sjönk fukthalten i 

sågspånen från 51,9 till 19,1 % där temperaturen på ångan var 201 °C. Ångtemperaturen i båda fallen 

sjönk direkt vid kontakt med materialet. 11  

Berghel 5 undersökte om effekten vid torkning av sågspån i en spouted bed med torkningsmediet 

överhettad ånga, ändrades vid användning av en värmetub integrerad i torktornets konsektion. Det 

visade sig vara energieffektivt och resulterade till en minskad specifik energianvändning där specifik 

energianvändning var kvoten av tillförd energi och avdunstat vatten5. 

2.6 Integrerade torksystem 
Spets 23 skrev att det var möjligt att integrera en flerstegstorkprocess i kraftvärmeverk vid torkning av 

biobränsle. Produktion och kapacitet ökade i ett kraftvärmeverk med torkprocess jämfört med ett 

kraftvärmeverk utan torkprocess. Dessutom gavs en ökad energieffektivitet genom ökad 

homogenisering av biobränslet. 23 
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Spets 24 undersökte torkning av träbiomassa i en torkprocess inkluderande flera torkar. Det visade sig 

vara en lovande lösning för kraftvärmeverk, speciellt med träavfall från massa- och pappersbruk samt 

för värmekällor med olika temperaturnivåer. Vid torktemperaturen 80 °C var VOC-utsläppen och 

monoterpen-utsläppen låga. Om torkprocessen återvinner värme från uttömd ånga kan denna 

senare kondenserade ånga innehålla oorganiska samt organiska partiklar. Om sänkning av 

temperaturen på torkluftningshastigheten kunde sänkas till cirka 80 °C i det lågtempererade stadiet 

och till 130-200 °C vid högtempererat stadie skulle organiska partiklar minimeras i torkprocessen. 

Den lägsta fukthalten gavs vid torkning av biomassa med en lufttemperatur mellan 130-200 °C. Om 

olika typer av förbrännare installeras i flerstegstorkprocessen kan en energieffektivare och 

miljövänligare process uppnås. 24  

Torkningssystem med flera torksteg kan vara designat för att minska utsläpp av lättviktiga organiska 

föreningar (VOC) och öka energieffektiviteten. VOC-utsläpp ökas vid högre torkningstemperatur 

under torkning. En flerstegstorkprocess kan då leda till en minskad torktemperatur och VOC-

utsläppen minskas. 2 

 

Figur 5 – Användning av processindustrins spillvärme till torkning av biomassa9 

Hanning9 undersökte om spillvärme från en processindustri på 100 MW kunde användas som 

värmekälla till torkning av biomassa till en annan kraftanläggning på 40 MW där 60 % av värmekällan 

bestod av varmvatten med temperaturen 90 °C medan 40 % av värmekällan bestod av rökgaser med 

temperaturen 250-450 °C (se Figur 5). Biomassan bestod av flis med 60 % fukthalt. Fluider i 

processen var överhettad ånga och rökgaser där torken som användes var en bandtork. Det visade 

sig vara lönsamt i kapitalkostnader för rökgasen. Däremot var utsläpp av föroreningar samt 

miljöfrågor något att beakta. Överhettad ånga gav ökade kapitalkostnader men bra miljöskydd och 

kan kombineras i korta torktider. Trots känslighet för olika bränslepriser beräknades lönsamheten ha 

cirka 3-4 års återbetalningstid, både för överhettad ånga och rökgas. 9 

I Skellefteå undersöktes förbättringsmöjligheterna biobränslebaserat kraftvärmeverk integrerat med 

pelletsproduktion. Undersökningen inkluderade tekniska egenskaper, koldioxidutsläpp och 

energieffektivitet samt icke-tekniska egenskaper såsom systemets realistiska chans till införande. 

Kraftvärmeverket eldade framförallt sågspån blandat med maximalt 20 % torv medan 

pelletsproduktionen endast torkade sågspån. Pelletsproduktionen möjliggjorde försörjning i 
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närliggande områden där torkat biobränsle efterfrågas. Produktionen ersatte också kol till verket 

liggandes i Hässelby, Stockholm. 4 

Det kombinerade kraftvärmeverket var dimensionerat till produktionen 2185 TJ pellets och 540 TJ 

elektricitet men uppnådde endast 773 TJ pellets för problem vid uppstart av systemet, 292 TJ 

elektricitet och 1037 TJ fjärrvärme år 2000. Systemet var designat för maximal elproduktion där 

pelletsproduktion inträffade vid minskat fjärrvärmebehov. När torken integrerades fungerade den 

som en extra värmelast vilket ökade antalet drifttimmar och effektproduktion samt förbättrade 

prestandan för dellast, det vill säga vid lågt värmebehov kunde max last på pannan fortfarande drivas 

och mer pellets producerades. 4 

Koldioxidutsläpp och energieffektivitet beräknades i tre olika scenarier; ett scenario var enligt 

dimensionerade data med 100 % kapacitet, de andra var ett sommarscenario respektive 

vinterscenario med 67 % kapacitet. Sommarscenariot visade störst el- och värmeproduktion 

samtidigt som mindre energiförluster i jämförelse med dimensionerande fallet. Potentialen för 

reducerade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet visades vara stor för systemet. 4 

En undersökning gjordes om hur realistiskt ett införande av systemet genom intervjuer där 

lönsamhet var viktigast. Kooperativ samverkan mellan kommun och Skellefteå Kraft var av direkt 

betydelse medan miljöaspekter var av indirekt betydelse genom politiska styrmedel. 4 

3. Metod 

3.1 Beskrivning av nuvarande system 

 

Figur 6 – Systemets huvudsakliga funktion innehar fyra olika sektioner. 

I Figur 6 beskrivs det nuvarande systemet består av ett flertal komponenter där systemets 

huvudsakliga funktion delas upp i fyra olika sektioner; förbehandling av material, torkning, rening 

samt kompaktering.  Förbehandling av material, torkning och kompaktering kommer beskrivas i detta 

examensarbete. 
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3.1.1 Förbehandling av material 

 

Figur 7 – Första sektionen (Förbehandling av material) i nuvarande system. 

Råvaran, bestående av träspån eller torv, förbehandlas innan torkning (se Figur 7). Träspånets 

fukthalt är vanligtvis 50-55 % medan torv är fuktigare med fukthalten 60-65 %. Råvaran granuleras i 

en grovkross och finkross för att senare samlas i silo innan torkning. Idag finns två finkrossar á 315 

kW, men drivs endast på min last, 180 kW.  

3.1.2 Torksystem 

 

Figur 8 – Andra sektionen (Torkning) i nuvarande system.  

I Figur 8 beskrivs nuvarande torksystem infattande torkprocess och värmepumpkrets. 

3.1.2.1 Torkprocess 

När materialet samlats i silon matas det till en förvärmare genom en skruv. Förvärmaren får ånga 

från olika komponenter i anläggningen såsom råvaruånga från avspänningskärl 1 och 2 samt 

utluftningsånga från ångomformare. Ångan kondenseras i förvärmaren och värmer materialet. Det 

förvärmda materialet blandas med återvunnen råvaruånga innan torkning i pneumatisk tork.  I 

torken används två torkmedium, ren överhettad ånga och råvaruånga. Material och råvaruånga 

transporteras härnäst till cyklon för separering. I avspänningskärl 1 sänks temperaturen av materialet 

till ca 100 ⁰C och råvaruånga avges för användning i förvärmare. Materialet från avspänningskärl 1 

transporteras för kompaktering till pellets eller briketter. Råvaruånga från cyklon transporteras till 
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överhettare eller ångomformare. I överhettaren värms råvaruångan genom värmeutbyte mellan ren 

ånga och råvaruånga. Den värmda råvaruångan fortsätter till två fläktar med kapaciteten 1 MW styck 

vilket ökar trycket på råvaruångan med ca 50 kPa. I ångomformaren omvandlas råvaruångan till 

råvarukondensat. Avspänningskärl 2 tar tillvara på råvaruånga ur varmt råvarukondensat för 

återanvändning av råvaruånga i förvärmare. Efter avspänningskärl 2 värmeväxlas en del energi till 

Svegs fjärrvärmenät. Råvarukondensat i fjärrvärmeväxlaren värmeväxlas ned till temperaturen 70 ⁰C 

och fortsätter vidare till nästkommande värmeväxlare för uppvärmning av lokaler på Härjeåns Energi 

AB. Det sura råvarukondensatet är nu 35 ⁰C och behöver renas. I fjärrvärmeväxlarprocessen finns ett 

ytterligare avspänningskärl som friger överbliven luft och ånga till atmosfären.  

3.1.2.2 Värmepumpkrets 

I Figur 8 finns en röd och ljusbrun linje. Den beskriver värmepumpprocessen där rent destillerat 

vatten används. Ångflödets ungefärliga flöde idag motsvarar 31,0 ton/h respektive 24,0 ton/h vid 

torkning av torv respektive trä. Vattnet till den pneumatiska torken är överhettad ånga med 

temperaturen 200-220 ⁰C och trycket 0,9-1,4 MPa beroende på råvarumaterial. Den rena 

överhettade ångan kondenseras i torken och kyls ytterligare i överhettaren för värmning av 

råvaruångan. I ångomformaren återgår det rena ångkondensatet till överhettad ren ånga genom 

värmning från omvandlingen av råvaruånga till råvarukondensat. Temperaturen och trycket på 

överhettad ren ånga från ångomformaren är ca 135 ⁰C respektive 0,35 MPa. Den rena ångan 

komprimerades i ångkompressorn med maxkapaciteten 4 MW vilket gav en ökning av temperatur 

och tryck innan torkning i pneumatisk tork. 

3.1.2.3 Ångomformarens funktion 

 

Figur 9 – Principskiss över ångomformaren. 
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I Figur 9 visas ångomformarens funktion. Ångomformarens huvudsakliga funktion är värmeutbyte 

och rening. En delkomponent till ångomformaren är en kondensatsbehållare, även kallad ”ryggsäck” 

vilkens funktion är rening av råvaruånga.  

Råvaruånga från cyklon transporteras till ångomformaren in i en ”ryggsäck” där råvaruånga möts av 

råvarukondensat vid fördelningsplattor (1). Råvarukondensatet renar råvaruånga i ”ryggsäck” genom 

medtagning av kondenserade ångpartiklar i råvaruångan för vidare transport till avspänningskärl 2. 

Den renade råvaruångan värmer tuber (2) innehållandes rent ångkondensat. Det rena 

ångkondensatet sprutas ner från spridardysor (3) och lägger sig som en tunn film på tubernas väggar 

där en del förångas och transporteras till ångkompressorn genom en ångavskiljare (4) medan en del 

förblir kondensat och cirkuleras vidare i ångformaren.  

Vid värmning av tuberna (2) omvandlas en del av den rena råvaruångan till råvarukondensat. 

Råvarukondensatet används huvudsakligen till rening av råvaruångan medan en del råvaruånga 

lämnar ångformaren som utluftningsånga till förvärmaren. Utluftning av ånga och luft är nödvändigt 

annars skulle trycket höjas och till slut endast ånga befinnas i råvarukretsen i ångomformaren. 

Vid start av ångomformaren förs startånga in under vattennivå i omformarens vattendel för 

uppvärmning av vatten/ångkondensat.  

3.1.2.4 Förvärmaren 

 

Figur 10 – Förvärmarens olika flöden. 

I Figur 10 illustreras förvärmaren, vilken får utluftningsånga från ångomformaren och råvaruånga 

från avspänningskärl 1 & 2. Inne i förvärmaren kondenseras ångan och således förvärmer 

råvarumaterialet innan det fortsätter till blandaren. All ånga transporterad till förvärmare kan dock 

inte tas om hand utan måste avledas för att undvika övertryck i systemet (se överbliven ånga i Figur 

10). 
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3.1.2.5 Pneumatisk tork 

 

Figur 11 – Principskiss över den pneumatiska torken.  

I Figur 11 beskrivs den pneumatiska torken vilken består av flera tuber. Blandningen av 

råvarumaterialet och råvaruångan transporteras genom dessa tuber i flera rör. I tuberna 

transporteras den överhettade ångan och således överförs energi genom indirekt kontakt till 

råvarumaterialet och råvaruångan. Inuti tubdelen transporteras den överhettade ångan genom 

tvärbafflar för att förlänga vägen och således ökas energiutbytet. Vid längre transporterat material 

genom torken kommer mängden ånga vara större och fukthalten i materialet mindre. Ångan och 

materialet separeras sedan i en cyklon för vidare transport i systemet.  
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3.1.3 Kompaktering 

 

Figur 12 – Tredje sektionen (kompaktering) i nuvarande system. (Figur huvudsakligen baserad på figur i Härjeåns Energi 

AB25) 

Den tredje sektionen i det nuvarande systemet är kompaktering. Efter torkningen transporteras det 

torkade materialet från avspänningskärl 1 för vidare produktion av pellets och briketter.  

I pelletsproduktionen mals först torkat träspån i hammerkvarnar. Malt träspån konditioneras med 

ånga och vatten där träspånet vid behov blandas med bindemedel innehållandes potatis- och 

vetestärkelse. Vid omblandning är mängd bindemedel ungefär 0,5 % i förhållande till träspån. Efter 

behandling sker pelletering i s.k. matriser som pressar träspånet under högt tryck och pellets 

tillverkas. Färdig pellets kyls i en temperatur 15-20 ⁰C genom luftkylning och samlas i containrar för 

transport via järnväg. Om inte, finns mellanlager i form av 120 000 ton i containrar, 6000 ton i 

tältlager och 30 000 ton plastsäckar på pall utomhus. 25 

I torvbrikettproduktionen förs torkad torv till hisschakt innehållandes förkomprimeringsskruv vilken 

ökar densiteten från 200 till 400 kg/m3 och vidare till brikettpress som ökar densiteten ytterligare till 

1200 kg/m3 motsvarandes 20 ton per container. Briketternas temperatur ut från pressarna är ca 100 

⁰C och kyls genom luftkylning och transport utomhus ner till temperaturen 30-40 ⁰C. Briketterna förs 

sedan vidare till containrar genom bandtransportör och vidare till konsument via järnväg. I 
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träbrikettproduktionen sker brikettproduktionen på samma vis men densiteten förändras till 1000 

kg/m3 och varje container rymmer 16 ton. 25 

Idag finns kapacitet att producera 300 000 ton torv TS*/år och 200 000 ton trä TS/år där tillståndet 

för trä endast är 65 000 tonTS/år. I framtiden kommer torvens kapacitet vara 200 000 ton TS/år. 

2014 torkades ungefär 117 000 TS ton råvara med fördelningen 45 000 ton torvbriketter, 24 000 ton 

träbriketter och 48 000 ton träpellets. 25 

3.1.4 Energianvändning nuvarande system 

Elanvändningen på Härjeåns Energi AB utgörs idag till 90 % av fläktar och ångkompressorer samt 10 

% av pressar och transportörer när båda torklinjerna är igång. Elanvändningen 2014 var 52,9 GWh 

vilket motsvarar 0,52 MWel per ton färdig produkt. Fördelningen av råvarutyp och fukthalt kan ge 

varierad elanvändning årligen. 25 

I nuvarande system görs kontinuerliga energieffektiviseringar för att optimal drift ska uppnås25: 

 Fortlöpande och effektiv styrning. 

 Spillvärme från ånga används för fjärrvärmeproduktion. 

 Spillvärmevärmda glykolkretsar förser lokalvärme. 

 Regelbunden rondering ger minskade förluster, exempelvis läckage. 

 Upptäcka fel i anläggning genom kontinuerlig undersökning av elanvändningen månadsvis. 

 Om möjligt välja energieffektivare alternativ vid inköp av ny utrustning. 

 Regelbunden uppföljning av produktionens produktivitet.   

3.2 Beskrivning av torksystem integrerat med kraftvärmeverk 

 

Figur 13 – System vid integrering av kraftvärmeverk. (Figur huvudsakligen baserad på Härjeåns Energi AB25) 

                                                           
* TS = Torrsubstans 
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Figur 14 – Värmepumpkretsens nya utseende.  

3.2.1 Integrering av kraftvärmeverk 

Vid integrering av kraftvärmeverket kommer torkningsprocessen vara oförändrad. Ändringen sker 

istället i värmepumpkretsen (se Figur 14) där inköpet av el till ångkompressorn ersätts av el 

producerat av överhettad ren ånga från ångpanna (se Figur 13). Idag finns det två torklinjer. I en av 

dessa planeras ett kraftvärmeverk integreras medan den andra torklinjen förblir oberörd. Detta leder 

till en drifturtagning av ena ångkompressorn vilken istället kommer fungera som reserv/spetslast till 

torklinjen driven av kraftvärmeverket. 

Systemet beskrivs i Figur 13 där fukthalten på materialet in i ångpannan föredras vara 50-60 % 25. 

Blandningen av materialet består av torv med fukthalt 40-65 % och färdig pellets från egen 

produktion 25. Förbehandlingen av torven till kraftvärmeverket är densamma som i nuvarande 

system. Materialet matas kontinuerligt in i ångpannan genom doserfickor. Efter doserfickorna 

tillsätts sand eftersom förbränning är avsedd i fluidiserad bädd. Den beräknade användningen av 

sand är 1500-2000 ton per år25. I ångpannan förbränns materialet med effekten 32 MWtermisk och 37 

MWbränsle vilket ger 30 GWh fjärrvärme och beroende på belastning 30-59 GWh el. Den rena ångan, 

lämnandes ångpanna är överhettad högtryckånga med trycket 8-9 MPa och temperaturen 480-520 

⁰C. Högtrycksångan transporteras till en högtrycksturbin innehållandes preliminära data med trycket 

8 MPa, temperaturen 500 ⁰C och produktion på ca 3,9 MW el. Efter högtrycksturbinen tillkommer en 
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lågtrycksturbin med trycket 1,6 MPa och produktion på ca 4,7 MW el. Ren ånga från 

högtrycksturbinen transporteras antingen till lågtrycksturbin 1 eller till torken i nuvarande 

torkprocess. I nuvarande torkprocess omvandlas kondensat till ren ånga i ångomformaren med 

trycket 0,4 MPa. Den rena ångan förs sedan vidare till lågtrycksturbin 2 med preliminära effektdata 

1,8 MW el. Kondensorerna omvandlar ren ånga till rent ångkondensat där det rena ångkondensatet 

sedan samlas i en matarvattentank. Matarvattentanken förses med en ny vattenledning från Ljusnan. 

Vattnet från ny vattenledning används också till spolning av anläggning m.m.25  

3.2.2 Energianvändning vid integrering av kraftvärmeverk 

Det planerade systemets energibränsletillförsel beräknas bli 180-350 GWh beroende på min eller 

max last vilket motsvarar 37 000 – 63 000 ton torrsubstans (TS). 25 

Den utökade elanvändningen vid integrering av kraftvärmeverket beräknades bli mellan 17 - 20 GWh 

vid integrering av kraftvärmeverket. 25 

3.3 Avgränsningar 
För att konstruera beräkningsmodellerna gjordes följande avgränsningar: 

 Energiförluster i torken antas vara strålningsförluster. Förluster i övriga systemet beräknas 

eller försummas. 

 Tillsatt vatten i pelletering försummas.  

 Systemet beräknades 1989 genom ett dimensionerande flöde i råvaruångan. Där ångflödet 

var 125 ton/h till fläkten. Flödet angavs vara ett maxflöde i nuvarande torkning och fick inte 

överstiga detta. 

 90 % av totalt avdunstat vatten från råvarumaterial antas avdunsta i torken. Resterande 10 % 

förväntades avdunsta i avspänningskärl 1.   

 Ingen hänsyn tas till ånga från avspänningskärl vid fjärrvärmeväxlingen. 

 Kraftvärmeverkets ångflöde angavs vara samma genom hela processen och dess 

elanvändning är inte inberäknad. 

 Beräkningarna tar inte hänsyn till påfyllnad av pannkretsvatten i kraftvärmeverket.  

 För ångpannan i kraftvärmeverket förväntas en fullständig förbränning med askhalt 7 %. 

3.4 Beräkningar 
Vid beräkningarna användes Simulink, ett verktyg för grafisk lösning av differentialekvationer, som 

ingår i programvaran MATLAB från Mathworks.  I Simulink formerades olika ekvationer i statiska 

beräkningsmodeller för beräkning av energibalanserna i nuvarande torksystem och torksystem 

integrerat med kraftvärmeverk.  

 �̇�𝑖𝑛 = �̇�𝑢𝑡     (1) 

 �̇�𝑖𝑛 = �̇�𝑢𝑡     (2) 

Energibalanserna beräknades per tidsenhet för varje komponent i systemet där energi till komponent 

var densamma som energi lämnandes komponent (1). Detsamma gäller för massflödet (2). En 

komponent kan exempelvis vara ångomformaren (se Figur 14). 

 �̇� = �̇� ∗ ℎ     (3) 
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 �̇� = �̇� ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑇    (4) 

Energin per tidsenhet, �̇� beräknades genom massflöde, �̇� och entalpi, ℎ (3) alternativt massflöde, 

�̇� specifik värmekapacitet, 𝑐𝑝 och temperatur, 𝑇 (4) beroende på beräkning av gaser eller vätskor. 

Vid beräkning av överhettad ånga förändras entalpin betydande för resultat beroende på tryck 

medan vid beräkning av relativt tryckoberoende variabler såsom kondensat och material finns 

möjlighet att istället beräkna genom (4). Entalpin hämtas ur tabell 26, om inte värde införskaffas 

direkt interpoleras ett värde fram.  

3.5 Beräkningar nuvarande torksystem 
För nuvarande torksystem togs en statisk grundmodell fram för respektive material baserad på 

energibalansekvationer och tillkommande ekvationer (se 3.4 & 3.5.1). Ekvationerna beräknades med 

grunddata från respektive material. När grundmodellerna var byggda gjordes förändringar av olika 

parametrar för att uppnå en förbättrad beräkningsmodell. Den förbättrade beräkningsmodellen 

kontrollerades genom olika energibalanskontroller (se 3.5.3) baserade på olika flöden i olika 

komponenter (se 3.5.2). När den förbättrade beräkningsmodellen var byggd ställdes olika scenarion 

upp för respektive material där exempelvis fukthalt, ångflöde i värmepumpkretsen och inmatning av 

material förändrades. I de olika scenarierna beräknades värmepumpkretsens tillförda effekt och 

effektbehov för att uppnå 90 % avdunstning i torken, beräkningsosäkerheten för energibalanserna, 

fjärrvärmeproduktion samt övriga effektförluster från avspänningskärl och ångomformare. I 

scenarierna användes olika ångflöden i värmepumpkretsen. Ångflödena i värmepumpkretsen var en 

betydelsefull variabel vid integrering av kraftvärmeverket. (se 3.6 Beräkningar torksystem integrerat 

med kraftvärmeverk). 

3.5.1 Ekvationer 

 𝑚𝐹 =
𝑄𝐾𝐹

𝑄𝑇𝐹
∗ 𝑚𝑇     (5) 

I förvärmaren tillsätts vatten, 𝑚𝐹 genom avspänningskärlen. Om hänsyn inte tas till detta var 𝑚𝐹 =

0. Andel vatten transporterandes till förvärmaren från diverse avspänningskärl och ångomformaren 

beräknades med ångbildningsentalpin för 100°C och atmosfärstryck. Allt vatten kan inte tas om hand 

i systemet utan måste släppas ut för att undvika övertryck och därför beräknades tillsatt vatten, 𝑚𝐹 

genom förhållandet av energi transporterandes till förvärmaren, 𝑄𝑇𝐹  , och energi krävande för 

uppvärmning, 𝑄𝐾𝐹 till en specifik temperatur multiplicerat med andel vatten transporterandes till 

förvärmaren, 𝑚𝑇 (5).   

 𝑚𝑉𝑖𝑛 = 𝑚𝑉 + 𝑚𝐹     (6) 

Totalt vatten tillsatt systemet, 𝑚𝑉𝑖𝑛 beräknades genom inmatat vatten existerande i torkmedium, 

𝑚𝑉 och tillsatt vatten i förvärmaren, 𝑚𝐹 (6). 

 𝑚𝑉𝑢𝑡 = (𝑚𝑇 ∗ 𝑓𝑢𝑡 + 𝑚𝑇) ∗ 𝑓𝑢𝑡   (7) 

Andel utmatat vatten, 𝑚𝑉𝑢𝑡 beräknades genom fukthalten, 𝑓𝑢𝑡 torkmediet ut ur systemet och 

utmatat torrt material, 𝑚𝑇(7).  

 𝑚𝑎𝑣(𝑡𝑜𝑡) = 𝑚𝑉𝑖𝑛 − 𝑚𝑉𝑢𝑡    (8) 
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Differensen mellan totalt inmatat vatten och utmatat vatten beräknades vara total avdunstning (8). 

 𝑚𝑎𝑣(𝑡𝑜𝑟𝑘) = 𝑚𝑎𝑣(𝑡𝑜𝑡) ∗ 𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘    (9) 

 𝑚𝑎𝑣(𝑎𝑣2) = 𝑚𝑎𝑣(𝑡𝑜𝑡) ∗ 𝑎𝑎𝑣2    (10) 

Total avdunstning inträffas i torken eller i avspänningskärl 2 där viss andel beräknades beroende på 

antagande i (9) och (10) (se 3.3). 

 𝑚𝑡 =
𝑚𝑡𝑇𝑆

(1−𝑓𝑘𝑖𝑛)∗𝑡∗2
    (11) 

Inmatat material in i torksystemet för en linje, 𝑚𝑡 beräknades enligt (11) med totalt torkat material 

över ett år, 𝑚𝑡𝑇𝑆, materialets fukthalt in i torksystemet, 𝑓𝑘𝑖𝑛 samt drifttiden över ett år, 𝑡.  

3.5.2 Grunddata 

 

Figur 15 – Flödesschema över torksystemet. Siffrorna refereras till flöden i Tabell 2 & 3  

I flödesschemat (se Figur 15) beskrivs olika flöden med olika nummer för att visa värden för 

grunddata i Tabell 2 & 3. 

Tabell 1 – Fukthalt och inmatning för trä respektive torv. Inmatat material var baserat på en torklinjes drifttid (7500 
h/år).                 

Grunddata Fukthalt in [%] Fukthalt ut[%] Inmatat material [ton/h] 

Torv 60 10 50 

Trä 52 8,5 27,8 

Fukthalter och inmatning för torv och trä för en torklinje beskrivs i Tabell 1. Inmatat material 

baserades på maxkapacitet i anläggningen under drifttiden 7500 timmar. Maxkapaciteten för två 

linjer var 300 000 tonTS/år för torv och 200 000 tonTS trä/år för trä. 
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Råvarumaterial i Figur 15 inkluderas vattnet i materialet. Vattnet i materialet beräknades medan 

torrsubstansen var konstant genom hela torkningen. Därför skrivs ”Beräknas” i Tabell 2 & 3. 

3.5.2.1 Torv 

Grunddata torv hämtades från gamla dimensionerande ritningar eller driftinstruktioner från 1989. 

Ångfläkteffekten respektive ångkompressoreffekten angavs vara maxkapacitet, 2 MW respektive 4 

MW. I Tabell 2 beskrivs olika flöden hämtat från Figur 15. 

Tabell 2 – Grunddata torv, flöden refereras till Figur 15. 

Flöden Temperatur [°C] Tryck [MPa] Massflöde [ton/h] 

1 10 - 50 

2 77 - Beräknas 

3 Beräknas 0,4 Beräknas 

4 143,6 0,4 Beräknas 

5 143,6 0,4 Beräknas 

6 105 - Beräknas 

7 143,6 0,4 Beräknas 

8 160 0,4 Beräknas 

9 150 0,35 Beräknas 

10 150 0,35 Beräknas 

11 150 0,35 Beräknas 

12 170 0,35 Beräknas 

13 180 0,4 Beräknas 

14 Beräknas 0,1 Beräknas 

15 Beräknas 0,1 Beräknas 

16 200-220 1,2–1,4 35,7 

17 195 1,2–1,4 35,7 

18 157 - 35,7 

19 135 0,35 31 

20 150 0,35 0,5 

21 Beräknas - Beräknas 

22 Beräknas - Beräknas 

23 70 - Beräknas 

24 35 - Beräknas 
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3.5.2.2 Trä 

Grunddata trä hämtades från en veckas mätvärden blandat med antagande från grunddata torv då 

mindre data kunde införskaffas genom mätvärden. Mätvärdena hämtades från driftdata tagna 2015.  

Ångfläkteffekten respektive ångkompressoreffekten hämtades från driftdata, 1,6 MW respektive 

2,69 MW. I Tabell 3 beskrivs olika flöden i flödesschemat (se Figur 15) där rödmarkerad temperatur, 

tryck och massflöde är hämtat från driftdata. Ångflödet i värmepumpkretsens samt temperatur och 

tryck in tork var baserat på generella värden idag (se grönmarkerad temperatur, tryck och massflöde 

i Tabell 3) 

Tabell 3 - Grunddata trä, flöden hänvisas till Figur 15. Rödmarkerad temperatur, tryck och massflöde utgör driftdata 
hämtat från mätvärden. Grönmarkerad utgör generella värden vid torkning av trä. 

Flöden Temperatur[°C] Tryck [MPa] Massflöde [ton/h] 

1 10 - 27,8 

2 95 - Beräknas 

3 Beräknas 0,4 Beräknas 

4 143,6 0,4 Beräknas 

5 143,6 0,4 Beräknas 

6 105 - Beräknas 

7 143,6 0,4 Beräknas 

8 - 0,4 Beräknas 

9 150 0,35 Beräknas 

10 150 0,35 Beräknas 

11 150 0,35 Beräknas 

12 159 0,315 Beräknas 

13 175 0,362 Beräknas 

14 Beräknas 0,1 Beräknas 

15 Beräknas 0,1 Beräknas 

16 200-220 0,9-1,1 24 

17 - 0,9-1,1 24 

18 150 - 24 

19 136,5 0,35 24 

20 150 0,35 0,5 

21 Beräknas - Beräknas 

22 Beräknas - Beräknas 

23 70 - Beräknas 

24 35 - Beräknas 

 

3.5.3 Energibalanskontroller 

I modellen gjordes olika energibalanskontroller där liten felmarginal eftersträvades mellan 

parametrarna i komponenten, exempelvis ångomformaren, för att åstadkomma en mer korrekt 

beräkningsmodell. Felmarginalen beräknades i procent och presenteras i resultat som 

beräkningsosäkerhet. De gemensamma energibalanskontrollerna för torv och trä var: 

 Ångomformaren: Differensen mellan tillförd effekt från torkprocessen och upptagen effekt 

till värmepumpkretsen.  

 Kompressorn: Differensen mellan det faktiska värdet för kompressoreffekten och beräknat 

värde. Kompressorns energibalanser beräknades på två olika vis. Antingen genom effekten 
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tillförd ångomformaren av torkprocessen ”Kompressor (torkprocess)” eller genom effekten 

upptagen av ångomformaren till värmepumpskretsen ”Kompressor (värmepump)”.  

 Avspänningskärl 1: Differensen mellan antagande 10 % avdunstningseffekt och 

avdunstningseffekt beräknad genom modellen. 

Viktigt att påpeka var ångomformarens och kompressorns samverkan i beräkningsosäkerheten. Vid 

kompressor (torkprocess) beräkningsosäkerhet var ångomformarens beräkningsosäkerhet = 0. Detta 

för att visa hur osäkerheten kan eskalera vid ett antagande. Vid kompressor (värmepump) 

beräknades ångomformarens beräkningsosäkerhet. 

Ytterligare beräkningskontroller vid beräkning av Torv: 

 Råvarukondensat temp: Differens mellan beräknad temperatur på fjärrvärmekondensatet 

från avspänningskärl 2 till fjärrvärmeväxlare med valideringstemperatur 120 °C. 

 Råvarukondensat flöde: Differens mellan beräknat kondensatflödet från avspänningskärl 

med valideringsflödet 29,5 ton/h. 

3.5.4 Scenarion för nuvarande torksystem  

Med hjälp av grunddata togs förbättrade beräkningsmodeller fram för trä och torv. För trä gjordes 

tre scenarion där varje scenario hade tre olika fukthalter; 50 %, 52 % och 55 % medan för torv gjordes 

fem scenarion med två olika fukthalter; 60 % och 65 %.  

3.5.4.1 Torv 

I Tabell 4 visas scenarion vid torkning av torv.  

Inmatningen i scenario 1,2 och 4 baserades på grunddata för 60 % fukthalt, det vill säga 300 000 

tonTS/år motsvarande 50 ton/h, linje vid drifttiden 7500 h. Inmatningen för fukthalten 65 % 

motsvarade inte 300 000 tonTS/år då detta skulle bryta mot vissa avgränsningar, utan tilldelades 

samma mängd inmatning av torv som vid 60 % fukthalt.  

Tabell 4 – Ångflöden i värmepumpskretsen och inmatning av material i en torklinje vid torkning av torv.  

Ångflöde värmepumpskrets (Torv) Materialflöde 
Scenario Fukthalt [%] Till tork a [Ton/h] Till kompressor b [Ton/h] Inmatning [Ton/h] 

1 
60 35,9 32,4 50 

65 38,4 35,0 50 

2 
60 31,0 31,0 50 

65 31,0 31,0 50 

3 
60 31,0 31,0 43,0 

65 31,0 31,0 40,3 

4 
60 31,0 27,3 50 

65 31,0 27,3 50 

5 
60 31,0 27,3 43,0 

65 31,0 27,3 40,3 
a ”Till tork” beskriver ångflödet i värmepumpskretsen ut från kompressorn genom torken och överhettaren till 

ångomformaren. 
b ”Till kompressor” beskriver ångflödet i värmepumpkretsen mellan ångomformaren och kompressorn. 

I torvscenario 1 beräknades eget ångflöde i värmepumpskretsen.   
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I torvscenario 2 motsvarade ångflödet i värmepumpkretsen det ungefärliga ångflödet idag, 31,0 

ton/h (se 3.1.2.2 Värmepumpkrets). 

I torvscenario 3 var ångflödet i värmepumpkretsen 31 ton/h men för en mer korrekt modell 

minskades inmatningen. Inmatningen vid 60 % respektive 65 % fukthalt ändrades till 43,0 ton/h 

respektive 40,3 ton/h. 

I torvscenario 4 var ångflödet i värmepumpkretsen 31 ton/h förutom mellan ångomformaren och 

ångkompressorn där ångflödet var 27,3 ton/h.  

Torvscenario 5 var en blandning mellan torvscenario 3 och 4, det vill säga minskad inmatning från 

torvscenario 3 och ångflöden i värmepumpskretsen från torvscenario 4. 

3.5.4.2 Trä 

I Tabell 5 visas olika scenarion vid torkning av trä.  

Inmatningen för trä förändrades beroende av fukthalt då maxkapaciteten för torkad torrsubstans 

användes, 200 000 tonTS/år motsvarande 13,3 tonTS/h, linje. 

Tabell 5 – Ångflöden i värmepumpskretsen och inmatning av material i en torklinje vid torkning av trä. 

Ångflöde värmepumpskrets (Trä) Materialflöde 
Scenario Fukthalt [%] Till tork c [Ton/h] Till kompressor d [Ton/h] Inmatning [Ton/h] 

1 

50 15,3 12,3 26,7 

52 16,6 13,7 27,8 

55 18,9 15,9 29,6 

2 

50 24,0 24,0 26,7 

52 24,0 24,0 27,8 

55 24,0 24,0 29,6 

3 

50 24,0 21,4 26,7 

52 24,0 21,4 27,8 

55 24,0 21,4 29,6 
c ”Till tork” beskriver ångflödet i värmepumpskretsen ut från kompressorn genom torken och överhettaren till 

ångomformaren. 
d ”Till kompressor” beskriver ångflödet i värmepumpkretsen mellan ångomformaren och kompressorn. 

I träscenario 1 beräknades eget ångflöde i värmepumpskretsen.  

I träscenario 2 var ångflödet i värmepumpskretsen samma ångflöde som i grunddata, 24,0 ton/h 

(ungefärligt flöde idag).  

I träscenario 3 var ångflödet i värmepumpkretsen 24,0 ton/h medan flödet mellan ångomformaren 

och ångkompressorn minskades till 21,4 ton/h.  
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3.6 Beräkningar torksystem integrerat med kraftvärmeverk 
Vid integration till ett kommande kraftvärmeverk användes värmepumpkretsens ångflöden i Tabell 4 

& 5. Flödena sattes in i kraftvärmeverket för att undersöka fjärrvärmeproduktion samt huruvida 

elproduktion från lågtrycksturbin 1 respektive 2 kunde uppfylla dess preliminära effektdata 4,7 

respektive 1,8 MWel med hjälp av grunddata. Den sammanlagda fjärrvärmeproduktionen 

diskuterades och jämfördes med Svegs respektive Härjedalens kommuns fjärrvärmebehov, 

generaliserat med uppvärmningsbehov och invånarantal för en normalvilla.  

3.6.1 Grunddata 

 

Figur 16 – Flödesschema vid integrering av kraftvärmeverk. Siffrorna refereras till Tabell 7 & 8. 

I flödesschemat (se Figur 16) beskrivs olika flöden med olika nummer för att visa värden för 

grunddata i Tabell 7 & 8 där högtrycksturbinen förväntades konstant producera 3,9 MWel. 

Ångpannans effekt var 32 MWtermisk och full kondensering förutsattes i kondensorerna vid 

fjärrvärmeproduktion.  

Värmepumpkretsens nya utseende (se Figur 14) gjorde att ångflödet till lågtrycksturbin 1 respektive 

lågtrycksturbin 2 förmodades vara ”till tork” respektive ”till kompressor” (se Tabell 4 & 5). Flödet till 

matarvattentanken (se 10 i Figur 16) utgjorde ersatt mängd vatten vid olika ångflöden i 

värmepumpkretsen. 
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Tabell 6 – Använda verkningsgrader för lågtrycksturbinerna.27  

Verkningsgrad Värde Total verkningsgrad 

Mekanisk 0,93 

0,70 Generator 0,94 

Isentropisk 0,80 

Elproduktionen i lågtrycksturbin 1 & 2 beräknades på två olika vis, vid förlustfria förhållanden och vid 

30 % effektförluster. De 30 procentiga effektförlusterna27 var beroende av olika verkningsgrader för 

en turbin. Verkningsgraderna var mekanisk, generator och isentropisk och resulterade i 30 % 

effektförluster (se Tabell 6). Ångan efter lågtrycksturbinerna innehöll entalpivärdet för 90 % ånga vid 

atmosfärstryck och 100 ˚C.  

Uppvärmningsbehovet från en villa representerade 15 MWh/villa, år28 vilket motsvarade en 

genomsnittseffekt på 1,7 kW/villa, år där fjärrvärmeproduktionen beräknades med antagandet att 

tre människor bodde i samma villa. 

3.6.1.1 Torv 

I Tabell 7 illustreras olika parametrar för olika flöden till Figur 16 vid torkning av torv. 

Tabell 7 – Grunddata torv, flöden refereras till (Fig. 16). 

Flöden Temperatur [˚C] Tryck [MPa] Massflöde[Ton/h] 

1 500 8 Beräknas 

2 220 1,2 Beräknas 

3 220 1,2 Beräknas 

4 220 1,2 Beräknas 

5 135 0,35 Beräknas 

6 100  0,1 Beräknas 

7 100 0,1 Beräknas 

8 Beräknas Beräknas Beräknas 

9 Beräknas Beräknas Beräknas 

10 10 Beräknas Beräknas 

 

3.6.1.2 Trä 

I Tabell 8 illustreras olika parametrar för olika flöden till Figur 16 vid torkning av trä. 

Tabell 8 – Grunddata trä, flöden refereras till (Fig. 16). 

Flöden Temperatur [˚C] Tryck [MPa] Massflöde[Ton/h] 

1 500 8 Beräknas 

2 200 0,9 Beräknas 

3 200 0,9 Beräknas 

4 200 0,9 Beräknas 

5  136,5 0,35 Beräknas 

6 Beräknas Beräknas Beräknas 

7 Beräknas Beräknas Beräknas 

8 Beräknas Beräknas Beräknas 

9 Beräknas Beräknas Beräknas 

10 10 Beräknas Beräknas 



27 
 

3.7 Beräkningar vid jämförelse av system 
Jämförelsen mellan nuvarande torksystem och torksystem integrerat med kraftvärmeverk baserades 

på full produktion från två torklinjer. Beräkningen gjordes genom tidigare beskrivna ekvationer (se 

3.4 & 3.5.1) och tillkommande ekvationer (se 3.7.1) där effektutbytet för systemets elanvändning, 

elproduktion, bränsleanvändning, torkat bränsle och fjärrvärmeproduktion beräknades. 

I nuvarande torksystem och torksystem integrerat med kraftvärmeverk redovisas ”el”, ”fjärrvärme” 

och ”bränsle” i resultat.  

I nuvarande torksystem beräknades ”el” genom elanvändning, ”bränsle” genom torkat bränsles 

effektinnehåll och ”fjärrvärme” genom fjärrvärmeproduktionen.  

I torksystem integrerat med kraftvärmeverk beräknades ”el” genom differensen av elanvändningen i 

nuvarande torksystem och elproduktion i kraftvärmeverket.  ”Bränsle” beräknades genom 

differensen mellan torkat bränsles effektinnehåll och bränsleeffekt använd i kraftvärmeverk. 

”Fjärrvärme” beräknades genom nuvarande systems fjärrvärmeproduktion adderat med 

kraftvärmeverkets fjärrvärmeproduktion.  

Elproduktionen i kraftvärmeverket beräknades vid förlustfria förhållanden i lågtrycksturbinerna. 

3.7.1 Ekvationer  

 𝐻𝑖 = 22,6 − 0,225 ∗ 𝑎 − 0,25 ∗ 𝑓   (12) 

Effektivt värmevärde, 𝐻𝑖 för torv beräknades enligt (12) och är beroende av askhalt, 𝑎 samt fukthalt, 

𝑓14. Värmevärdet för träpellets var 19,229. 

 �̇�𝑇𝑆 =
�̇�𝑘𝑇𝑆

𝑡
∗ 𝐻𝑖    (13) 

Bränslevärdet för torkat material beräknades enligt (13) och genom inmatad torrsubstans, �̇�𝑘𝑇𝑆 

värmevärdet för råvarumaterialet, 𝐻𝑖 och drifttiden, 𝑡.  
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4. Resultat 
I resultat redovisas nuvarande torksystem, integrerat torksystem med kraftvärmeverk och 

jämförelsen av dessa system vid torkning av torv respektive trä. 

4.1 Nuvarande torksystem 
I nuvarande torksystem redovisas resultat för effekt tork, beräkningsosäkerhet energibalanser, 

effektförluster och fjärrvärmeproduktion vid torkning av torv respektive trä. 

4.1.1 Effekt tork 

4.1.1.1 Torv 

 

Figur 17 – Effekt tillförd tork jämfört med nödvändig effekt för 90 % avdunstning vid torkning av torv. X-axeln utgör 
scenario vid olika fukthalter.  

I Figur 17 illustreras tillförd effekt vs effektbehov från ångkompressor till tork vid torvtorkning. 

Scenario 1,3 och 5 var scenarion anpassade att ha likvärdiga effektbehov och tillförd effekt. Scenario 

2 och 4 var inte anpassade vilket resulterade till ett större effektbehov än tillförd effekt. Större 

ångflöde i värmepumpskretsen resulterade i större tillförd effekt medan större effektbehov 

resulterade i större inmatning av material. 
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4.1.1.2 Trä 

 

Figur 18 – Effekt tillförd tork jämfört med effekt nödvändig för att avdunsta 90 % i torken vid torkning av trä. X-axeln 
utgör scenario vid olika fukthalter. 

I Figur 18 illustreras tillförd effekt vs effektbehov från ångkompressor till tork vid trätorkning. 

Scenario 1 var anpassat att ha likvärdigt effektbehov och tillförd effekt vilket inte scenario 2 & 3 var. 

Den tillförda effekten var därför större på grund av en mindre inmatning av material jämfört med 

tillförd effekt genom större ångflöde i värmepumpkretsen. 

Ytterligare scenarion för att matcha effektbehovet med tillförd effekt gick inte att utföra eftersom 

inmatningen för trä redan var maximerad. 

4.1.2 Beräkningsosäkerhet energibalanser 

4.1.2.1 Torv 

 

Figur 19 – Beräkningsosäkerhet vid olika energibalanskontroller och scenarion. X-axeln utgör scenario vid olika 
fukthalter. 
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I Figur 19 visas beräkningsosäkerhet för torv vid olika scenarion och fukthalterna 60 och 65 %. 

Scenario 1 hade minst beräkningsosäkerhet följt av scenario 5. Beräkningsosäkerheten för 

kompressorn och ångomformaren visas vara beroende av varandra. Vid större differens mellan 

kompressor (torkprocess) och kompressor (värmepump) resulterade i större beräkningsosäkerhet i 

ångomformaren. 

När värmepumpkretsens ångflöde ändrades till 31 ton/h innehavandes samma ångflöde i hela 

kretsen (scenario 2 & 3) blev beräkningsosäkerheten större i kompressorn vid beräkning med 

värmepumpsflödet (lila stapel). Samma beräkningsosäkerhet var däremot 0 i scenario 1,4 & 5 på 

grund av justering på ångflödet ut ur kompressorn.  

I Scenario 2 & 4 var beräkningsosäkerheten i kompressorn större vid användning av torkprocessens 

siffror från ångomformaren (grön stapel). Gemensamt för scenario 2 & 4 var ett större effektbehov i 

torken jämfört med tillförd effekt (se Tabell 4 & Figur 15), likvärdiga ångflöden till tork i 

värmepumpskretsen och samma inmatning.  

Inmatningen i scenario 2 & 4 är densamma som i Scenario 1 men har ett mindre ångflöde i 

värmepumpskretsen vilket automatiskt gav otillräcklig effekt till torken för att kunna torka önskad 

mängd inmatad torv. Den otillräckliga effekten gav i sin tur en missbalans i ångomformaren där 

effekten från torkprocessen blev för stor vilket vid fullständig effektöverföring skulle ge ångflödet i 

värmepumpkretsen en effekt tillräckligt stor för att ta bort kompressorn. Att den gröna stapeln hade 

en positiv beräkningsosäkerhet gav dock ett mer trovärdigt resultat. En negativ grön stapel påvisade 

en otillräcklig effektöverföring från torkprocessens ångflöde i ångomformaren till 

värmepumpskretsens ångflöde, vilket gjorde resultatet fysikalisk omöjligt. 

Temperaturen och flödet på råvarukondensatet var beroende av varandra och 

beräkningsosäkerheten av dessa styrdes av mängd inmatat material vilket scenario 3 & 5 respektive 

scenario 1,2 & 4 hade gemensamt. Positiv eller negativ beräkningsosäkerhet var obetydlig i dessa 

fallen och visade enbart mer eller mindre flöde samt högre eller lägre temperatur jämfört med siffror 

hämtade från ritningar. Den största beräkningsosäkerheten för temperaturen respektive flödet var 6 

respektive 13 procentenheter. Beräkningsosäkerheten för flödet blev dessutom större vid högre 

fukthalt.   

Avspänningskärl 1:s resultat var generellt mindre i scenario 1,2 & 4. Scenario 3 & 5:s 

beräkningsosäkerhet var sämre. Förändringen berodde på en ändrad inmatning av materialet. En 

mindre inmatning gav en minskad förväntad mängd avdunstat vatten i avspänningskärlet men där 

mängd avdunstat vatten istället blev större i modellen och därav ett minustecken.  

Vid jämförelse av beräkningsosäkerheten för de olika fukthalterna var 60 % fukthalt det bättre 

alternativet. Detta kan bero på att siffrorna från ursprungsmodellen var tagna vid fukthalten 60 %.  
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4.1.2.2 Trä 

 

Figur 20 – Beräkningsosäkerhet vid olika energibalanskontroller och scenarion. X-axeln utgör scenario vid olika 
fukthalter.  

I figur 20 visas beräkningsosäkerheten för trä vid olika scenarion och fukthalterna 50, 52 och 55 %. 

Scenario 1 var det mest generellt överensstämmande resultatet där ångflödet i värmepumpskretsen 

var mindre än det dagliga genomsnittliga ångflödet i värmepumpskretsen (se Tabell 5).  

Beräkningsosäkerheten för kompressorn vid beräkning med hjälp av ångflödets effekt i 

värmepumpskretsen (lila stapel) kunde justeras med hjälp av olika ångflöden i värmepumpskretsen 

för att uppnå minsta beräkningsosäkerhet. I Scenario 1 & 3 justerades ångflödet medan Scenario 2 

hade samma ångflöde genom hela värmepumpkretsen och därför gavs en större 

beräkningsosäkerhet. 

I scenario 1 visas en positiv beräkningsosäkerhet för kompressorn vid beräkning av torkprocessens 

effekt från ångomformaren (grön stapel) och ångomformaren (röd stapel) i jämförelse scenario 2 & 3 

där negativ beräkningsosäkerhet beräknades. Positiv beräkningsosäkerhet för ”Kompressor 

(Torkprocess)” illustrerade en större effekt i ångomformarens ångflöde för torkprocess jämfört med 

ångflödet i värmepumpkretsen. Eftersom torkprocessens ångflöde överförde effekt till 

värmepumpkretsens ångflöde kunde en positiv beräkningsosäkerhet antas vara effektförluster 

medan en negativ beräkningsosäkerhet resulterade i en fysikalisk omöjlighet. ”Kompressor 

(Torkprocess)” kan sägas vara ett följdfel i beräkningsosäkerheten vid beräkningsosäkerheten 0 i 

ångomformaren. Ångomformarens beräkningsosäkerhet i Figur 20 (röd stapel) var däremot beräknad 

vid användning av ångflödet i värmepumpkretsen (lila stapel) där den faktiska 

beräkningsosäkerheten i ångomformaren beräknades. Samma sak gällde ångomformaren, det vill 

säga, vid en negativ beräkningsosäkerhet var ångflödets effekt i torkprocessen otillräcklig för 

uppvärmning av värmepumpkretsens ångflöde, vilket gjorde uträkningen fysikalisk omöjlig medan en 

positiv beräkningsosäkerhet angavs vara effektförluster.  

Avspänningskärl 1:s avdunstning justeras till minsta beräkningsosäkerhet i de 3 scenarierna med en 

förändring på 2 procentenheter. Förändringen var relativt obetydlig men 
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beräkningsosäkerhetskontrollen behövdes för att inte missa vitala delar i beräkningsmodellen, 

exempelvis massflödet av ånga till förvärmaren.  

Vid jämförelse av de olika fukthalterna uppnåddes en mindre beräkningsosäkerhet vid fuktigare 

träspån, vilket kan bero på att oförändrade värden i beräkningsmodellen liknade grunddata för torv. 

4.1.3 Effektförluster 

 

Figur 21 – Effektförluster från avspänningskärl och utluftningsånga vid torkning av torv. X-axeln utgör scenario vid olika 
fukthalter.  

 

Figur 22 – Effektförluster från avspänningskärl och utluftningsånga vid torkning av trä. X-axeln utgör scenario vid olika 
fukthalter.  

I Figur 21 och 22 visas effektförlusterna från avspänningskärl och utluftningsånga vid olika fukthalt 

och material. Högre fukthalt gav större effektförluster på grund av mer utsläpp av ånga. 

Effektförlusterna varierade mellan 173-435 kW respektive 208-282 kW beroende av scenario och 

fukthalt vid torkning av torv respektive trä. 
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Enligt Figur 21 blev effektförlusterna större vid lägre inmatning av material (Scenario 3 & 5) vilket kan 

bero på ett mindre effektbehov i jämförelse med andra scenarion (se Figur 17).  

4.1.4 Fjärrvärmeproduktion i nuvarande torkning 

4.1.4.1 Torv 

 

Figur 23 – Fjärrvärmeproduktion i nuvarande system vid torkning av torv användandes olika scenarion. X-axeln utgör 
scenario vid olika fukthalter.  

I Figur 23 visas fjärrvärmeproduktionen i nuvarande system vid torkning av torv. 

Fjärrvärmeproduktionen varierade mellan 1,58–1,95 MW/linje. 

Scenario 1, 2 & 4 samt scenario 3 & 5 hade ungefär samma fjärrvärmeproduktion på grund av 

liknande inmatning för fukthalterna. Scenario 1, 2 & 4 hade samma inmatning oavsett fukthalt vilket 

gav en ökad produktion av fjärrvärme vid fuktigare material. Scenario 3 & 5 hade ungefär lika stor 

fjärrvärmeproduktion oavsett fukthalt. Detta på grund av mindre inmatning av fuktigare material. 
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4.1.4.2 Trä 

 

Figur 24 – Fjärrvärmeproduktion i nuvarande system vid torkning av trä användandes olika scenarion. X-axeln utgör 
scenario vid olika fukthalter. 

I Figur 24 visas fjärrvärmeproduktionen i nuvarande system vid torkning av trä. 

Fjärrvärmeproduktionen varierade mellan 0,79–0,98 MW/linje när trä torkas. En högre fukthalt gav 

större fjärrvärmeproduktion.  

4.2 Torksystem integrerat med kraftvärmeverk 
I torksystem integrerat med kraftvärmeverk redovisas resultat för el- och fjärrvärmeproduktion vid 

torkning av torv respektive trä. 

4.2.1 Elproduktion 

4.2.1.1 Torv 

 

Figur 25 – Elproduktion beräknad i Lågtrycksturbin 1 vid torkning av torv. Blå respektive röd stapel beskriver ingen 
respektive 30 % effektförlust. X-axeln utgör ångflöden ”till kompressor” i värmepumpkretsen (se Tabell 4). 
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I Figur 25 visas elproduktion i lågtrycksturbin 1 vid torkning av torv. Den preliminära eleffekten 4,7 

MWel kunde inte produceras, utan maximal elproduktion var 0,69 MWel respektive 0,48 MWel vid 

förlustfria förhållanden respektive 30 % effektförluster vid ångflödet 31,0 ton/h ”till kompressor”. 

Ångflödet 35,0 ton/h ”till kompressor” resulterade i en negativ elproduktion på grund av större 

ångflöde till tork i värmepumpkrets jämfört med kraftvärmeverkets ångflöde från högtrycksturbin. 

Detta gav en ogenomförbar torkning vid dessa förhållanden. 

 

Figur 26 – Elproduktion beräknad i Lågtrycksturbin 2 vid torkning av torv. Blå respektive röd stapel beskriver ingen 
respektive 30 % effektförlust. X-axeln utgör ångflöden ”till kompressor” i värmepumpkretsen (se Tabell 4). 

I Figur 26 visas elproduktion i lågtrycksturbin 2. De olika ångflödena producerade minst 1,8 MWel vid 

alla scenarion under förlustfria förhållanden medan för scenarierna med 30 % effektförluster 

uppnådde endast det ogenomförbara scenariot 35,0 ton/h ”till kompressor” 1,8 MWel. Bortsätt från 

ångflödet 35,0 ton/h ”till kompressor” producerades maximalt 2,46 MWel respektive 1,72 MWel vid 

förlustfria förhållanden respektive 30 % effektförluster i lågtrycksturbinen.  
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Figur 27 – Sammanlagd beräknad elproduktion vid torkning av torv. Sammanlagd elproduktion från högtrycksturbin och 
lågtrycksturbin 1 & 2 vid förlustfria förhållanden eller 30 % effektförluster i Lågtrycksturbin 1 & 2. X-axeln utgör 
ångflöden ”till kompressor” i värmepumpkretsen (se Tabell 4). 

I Figur 27 framgick att maximal elproduktion i kraftvärmeverket var vid ångflödet 31,0 ton/h till 

”kompressor”. Elproduktionen beräknades till 6,94 MWel respektive 6,03 MWel vid förlustfria 

förhållanden respektive 30 % effektförluster i lågtrycksturbin 1 & 2. 

4.2.1.2 Trä 

 

Figur 28 – Elproduktion beräknad i Lågtrycksturbin 1 vid torkning av trä. Blå respektive röd stapel beskriver ingen 
respektive 30 % effektförlust. X-axeln utgör ångflöden ”till kompressor” i värmepumpkretsen (se Tabell 5). 

I Figur 28 visas elproduktion i lågtrycksturbin 1 vid torkning av trä. Den preliminära eleffekten 4,7 

MWel kunde inte produceras, utan maximalt 2,25 MWel respektive 1,58 MWel vid förlustfria 

förhållanden respektive 30 % effektförluster.  
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Figur 29 – Elproduktion beräknad i Lågtrycksturbin 2 vid torkning av trä. Blå respektive röd stapel beskriver ingen 
respektive 30 % effektförlust. X-axeln utgör ångflöden ”till kompressor” i värmepumpkretsen (se Tabell 5). 

I Figur 29 visas elproduktion i Lågtrycksturbin 2 vid torkning av trä. 1,8 MWel kunde produceras vid 

förlustfria förhållanden för ångflödet 24,0 ton/h ”till kompressor”. Maximalt producerades 1,82 MWel 

respektive 1,28 MWel vid förlustfria förhållanden respektive 30 % effektförluster.  

 

Figur 30 – Sammanlagd beräknad elproduktion vid torkning av trä. Sammanlagd elproduktion från högtrycksturbin och 
lågtrycksturbin 1 & 2 vid förlustfria förhållanden eller 30 % effektförluster i Lågtrycksturbin 1 & 2. X-axeln utgör 
ångflöden ”till kompressor” i värmepumpkretsen (se Tabell 5). 

I Figur 30 framgick att maximal elproduktion i kraftvärmeverket var vid ångflödet 24,0 ton/h och 12,3 

ton/h ”till kompressor”. Elproduktionen beräknades till 7,09 MWel respektive 6,13 MWel vid 

förlustfria förhållanden respektive 30 % effektförluster i lågtrycksturbin 1 & 2. 

  

0,94
1,04

1,21

1,82

1,62

0,66 0,73
0,85

1,28
1,14

1 2 , 3 1 3 , 7 1 5 , 9 2 4 , 0 2 1 , 4

EL
EF

FE
K

T[
M

W
]

ÅNGFLÖDE I VÄRMEPUMPKRETS TILL KOMPRESSOR [TON/H]

LÅGTRYCKSTURBIN 2

Ingen effektförlust 30% effektförlust

7,09 7,06 7,00
7,09

6,87

6,13 6,11 6,07 6,13
5,98

1 2 , 3 1 3 , 7 1 5 , 9 2 4 , 0 2 1 , 4

EL
EF

FE
K

T 
[M

W
]

ÅNGFLÖDE I VÄRMEPUMPKRETS TILL KOMPRESSOR [TON/H]

SAMMANLAGD ELPRODUKTION

Ingen effektförlust 30% effektförlust



38 
 

4.2.2 Fjärrvärmeproduktion 

Svegs respektive Härjedalens kommuns fjärrvärmebehov beräknades till 1,46 MW respektive 5,86 

MW. 

4.2.2.1 Torv 

 

Figur 31 – Fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk användandes olika ångflöden ”till kompressor” i värmepumpkretsen 
vid torkning av torv. 

I Figur 31 framgick att den högst producerade fjärrvärmen var 22,3 MW medan den lägst 

producerade var 19,9 MW. 

4.2.2.2 Trä 

 

Figur 32 – Fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk användandes olika ångflöden ”till kompressor” i värmepumpkretsen 
vid torkning av trä. 

I Figur 32 framgick att den högst totalt producerade fjärrvärmen var 22,3 MW medan den lägst 

producerade var 20,4 MW. 
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4.3 Jämförelse av system 
I ”Jämförelse av system” redovisas jämförelse av nuvarande torksystem och torksystem integrerat 

med kraftvärmeverk vid torkning av torv respektive trä. 

4.3.1 Torv 

 

Figur 33 – Nuvarande torksystems effektutbyte i ”el, bränsle och fjärrvärme” där x-axeln illustrerar torvscenarion vid 
fukthalterna 60 och 65 %. Blå respektive grön stapel representerar elanvändningen respektive fjärrvärmeproduktionen i 
nuvarande system. Röd stapel representerar bränsleeffekten i torkat bränsle.  

 

Figur 34 – Torksystem integrerat med kraftvärmeverkets effektutbyte i ”el, bränsle och fjärrvärme” där x-axeln illustrerar 
torvscenarion vid fukthalterna 60 och 65 %. Blå respektive grön stapel representerar elanvändningen kontra 
elproduktion respektive fjärrvärmeproduktionen i nuvarande torksystem och kraftvärmeverket. Röd stapel 
representerar differensen mellan produktion av torkad bränsleeffekt och använd bränsleeffekt i kraftvärmeverket. 

I Figur 32 respektive 33 illustreras nuvarande torksystems respektive torksystem integrerat med 

kraftvärmeverks elverksamhet, bränsleverksamhet och fjärrvärmeproduktion vid torkning av torv. 

”El” i nuvarande system var -13,3 MWel vilket förbättrades till -6,95 MW och -6,39 MWel beroende på 

scenario vid integrering. 

”Bränsle” minskades från 165-233 MW till 128-196 MW. ”Bränsle” var lägre i scenario 3 & 5 på grund 

av lägre inmatning. 

Fjärrvärmeproduktionen ökades från 3,15–3,90 MW till 23,0-26,2 MW.  
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4.3.2 Trä 

 

Figur 35 – Nuvarande torksystems effektutbyte i ”el, bränsle och fjärrvärme” där x-axeln illustrerar träscenarion vid 
fukthalterna 50, 52 och 55 %. Blå respektive grön stapel representerar elanvändningen respektive 
Fjärrvärmeproduktionen i nuvarande system. Röd stapel representerar bränsleeffekten i torkat bränsle. 

 

Figur 36 – Torksystem integrerat med kraftvärmeverkets effektutbyte i el, bränsle och fjärrvärme där x-axeln illustrerar 
träscenarion vid fukthalterna 50, 52 och 55 %. Blå respektive grön stapel representerar elanvändningen kontra 
elproduktion respektive fjärrvärmeproduktionen i nuvarande torksystem och kraftvärmeverket. Röd stapel 
representerar differensen mellan produktion av torkad bränsleeffekt och använd bränsleeffekt i kraftvärmeverket. 

I Figur 34 respektive 35 illustreras nuvarande torksystems respektive torksystem integrerat med 

kraftvärmeverks elverksamhet, bränsleverksamhet och fjärrvärmeproduktion vid torkning av trä.  

”El” i nuvarande system var -9,53 MWel där integreringen förbättrade elverksamheten beroende på 

scenario mellan -2,66 MW respektive -2,44 MWel.   

”Bränsle” minskades från 156 MW till 119 MW och var konstant på grund av oförändrad inmatning 

av torrsubstans i torksystemet. 

Fjärrvärmeproduktionen ökades från 1,63–1,93 MW till 22,0-24,2 MW.   
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5. Diskussion 

5.1 Inmatning torv 
Vid torkning av torv beräknades ångflödet ”till tork” till 35,9 ton/h vid fukthalten 60 % (se Tabell 4) 

vara relativt nära det dimensionerade ångflödet (se Tabell 2). Däremot beräknades ett större 

ångflöde ”till tork” vid fukthalten 65 % (38,4 ton/h) jämfört med kraftvärmeverkets kretsångflöde. 

Ångflödet bevisade att mängd inmatat material (50 ton/h, linje) var anpassat för fukthalten 60 % och 

när fukthalten istället ökades till 65 % behövdes mer energi för att torka materialet, vilket gav ett 

ökat ångflöde i värmepumpkretsen. När ångflödet i beräkningsmodellen sänktes till 31,0 ton/h vid 

oförändrad inmatning (se torvscenario 2 & 4) blev osäkerheten i beräkningskontrollerna större 

samtidigt som effektbehovet till torken från värmepumpkretsen blev större än den tillförda effekten 

(se Figur 16). Ett större effektbehov än tillförd effekt resulterade till en omöjlighet att kunna torka 50 

ton torv/h, linje vid ångflödet 31 ton/h ”till tork” vid integrering till kraftvärmeverk.  

Härjeåns Energi AB skrev att maxproduktionen av torv endast kommer vara 200 000 tonTS/år i 

framtiden. När det ungefärliga flödet idag (31,0 ton/h) användes, sänktes inmatningen av torv till 

129 000 tonTS/linje, år respektive 106 000 tonTS/linje, år vid fukthalten 60 % respektive 65 % (se 

Scenario 3 & 5 i Tabell 4). Om hänsyn enbart togs till inmatning skulle det gå att torka torv vid 

integrering till kraftvärmeverk med ett värmepumpsflöde 31,0 ton/h så länge produktionen inte 

överskrider 200 000 tonTS/år. Alternativet kan vara att torka trä i den andra linjen. 

5.2 Inmatning trä 
Idag innehas tillståndet att torka maximalt 65 000 tonTS/år trä men kapaciteten att producera 

200 000 tonTS/år. Produktionen 65 000 tonTS/år skulle motsvara en kontinuerlig inmatning på ca 4,3 

tonTS/h, linje istället för 13,3 tonTS/h, linje vid drifttiden 7500 h. En kontinuerlig och mindre 

inmatning av trä skulle kunna resultera till minskat antal driftstopp i nuvarande system på grund av 

färre igensättningar. En minskad inmatning av råvarumaterial resulterade till mindre ångflöden i 

värmepumpkretsen. Ångflödena värmepumpkretsen ”till tork” beräknades till 15,3, 16,6 och 18,9 

ton/h i scenario 1 vid inmatningen 13,3 tonTS/h, linje (se Tabell 5). Ångflödena var mindre än det 

ungefärliga flödet idag 24,0 ton/h. När ångflödet i värmepumpkretsen ändrades till 24 ton/h ökades 

den tillförda effekten till tork medan effektbehovet fortfarande var densamma (se Figur 17). För att 

minska differensen mellan tillförd effekt samt effektbehov och därigenom minska 

beräkningsosäkerheten skulle vara genom en ökning av inmatat material. Inmatningen var däremot 

satt till maxkapacitet (13,3 tonTS/h, linje) och differensen mellan tillförd effekt och effektbehov fick 

istället antas vara effektförluster. Den oförändrade inmatningen gjorde däremot 

beräkningsosäkerheten större och negativ vilket den negativa beräkningsosäkerheten resulterade till 

fysikaliskt omöjliga energibalanser.  

Oavsett använt ångflöde exempelvis 15,3 ton/h eller 24,0 ton/h ”till tork” skulle 65 000 tonTS/år trä 

torkas snabbare än drifttiden 7500 h vid integrering. Kraftvärmeverket skulle därför vara ur drift 

delar av året om inte råvarumaterialet ändras till torv. Vid byte av råvarumaterial förändras entalpin 

in i lågtrycksturbin 1 eftersom olika tryck och temperatur används när trä eller torv torkas. Huruvida 

entalpiskillnader i lågtrycksturbinerna påverkar slitage, förluster och elproduktion kan således tas i 

beaktan vid integrering. 
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5.3 Ångflöde, parametrar, beräkningsosäkerhet & effektförluster 
Ångflödet i värmepumpkretsen beräknat för torv respektive trä var större respektive lägre än det 

dagliga ungefärliga ångflödet. Skillnaderna mellan ångflödena vid torkning av torv eller trä påvisade 

att fukthalten och inmatningen har en stor betydelse i detta komplexa och variabelberoende 

torksystem där det finns många påverkande parametrar. Exempelvis kan det minskade ångflödet vid 

torkning av trä bero på vissa att värden i modellen utgicks ifrån torvdata.  

Det fanns betydelsefulla parametrar i beräkningsmodellen utöver energibalanskontrollerna, 

exempelvis temperaturen i förvärmaren.  Den var oförändrad vid torkning av torv (77 ˚C) men 

minskades från 95 ˚C till 75 ˚C när trä torkades. Om förvärmartemperaturen ökas till 95 ˚C i 

beräkningsmodellen minskas värmepumpkretsens ångflöde till <10 ton/h vilket i sin tur skulle ge en 

minskad inmatning av material. Anledningen till ändring av förvärmartemperaturen berodde på 

negativa resultat från effektförluster, vilket gjorde beräkningsmodellen inkorrekt eftersom ånga 

avleds innan förvärmare. 

I torken respektive avspänningskärl 1 antogs avdunstningen vara 90 % respektive 10 %. Vid ett 

annorlunda antagande kan exempelvis energin förflyttas vidare i systemet till överhettaren istället 

för ut genom avspänningskärl 1 till förvärmaren och således ha ett större ångflöde i systemet. 

Förflyttningen av effektförluster kunde också bero på dimensionerande data och mätvärden, 

exempelvis för kompressorn och ångomformaren. Detta bevisas i beräkningsosäkerheterna beroende 

på använt värde från ångomformaren (se 4.1.2).  

Beräkningsosäkerheten för ”Ångomformare” och ”Kompressor (Torkprocess)” visade en ökning av 

effektförluster vid torkning av trä jämfört vid torkning av torv. En annan anledning till denna 

effektförlust var på grund av ett lägre beräknat ångflöde i scenario 1 än det ungefärliga ångflödet 

idag när trä torkades. En ökning av träinmatningen skulle kunna minska differensen mellan tillförd 

effekt och effektbehov men eftersom den redan var enligt maximal inmatning och fick således antas 

vara effektförluster.  

Flera påverkande tidigare nämnda faktorer existerandes i beräkningarna och energibalanserna gjorde 

det svårt att placera övriga effektförluster. Den svåra placeringen av effektförlusterna kan därför 

göra effektförluster beräknade till förvärmare mindre eller större. Möjligtvis kan hanteringen 

effektförlusterna lösas på ett bättre vis vid användande av en dynamisk modell istället för statisk 

samt användande enbart av mätdata istället för dimensionerande värden. 
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5.4 Ångflödets påverkan av elproduktion och fjärrvärmeproduktion 
I resultatet för lågtrycksturbinerna och fjärrvärmeproduktionen visas scenarion när ångflödet ”till 

kompressor” var densamma som ”till tork” (se Tabell 4 & 5). Ångflödena var 31,0 ton/h respektive 

24,0 ton/h ”till kompressor” vid torkning av torv respektive trä. Beräkningsosäkerheten vid dessa 

ångflöden i värmepumpkretsen var större jämfört med användande av olika ångflöden i 

värmepumpkretsen. Orsaken till detta var på grund av bristande hänsyn till kylvattnet tillsatt i 

nuvarande torksystemets kompressor. Därför blev resultatet vid samma ångflöde ”till tork” som ”till 

kompressor” mindre trovärdiga än vid olika ångflöden i värmepumpkretsen. Differensen mellan 

ångflödena ”till tork” och ”till kompressor” utgjordes av mängd ersatt matarvatten i 

kraftvärmeverket. Vid samma ångflöden ”till tork” som ”till kompressor” påfylldes därför inget 

matarvatten i kraftvärmeverket vilket gav en större fjärrvärmeproduktion samt större elproduktion i 

lågtrycksturbinerna jämfört med ångflödena 27,3 och 21,4 ton/h ”till kompressor” för torv respektive 

trä. 

Ångflödenas olika storlek påverkade elproduktionen i lågtrycksturbin 1 och 2. Ett mindre ångflöde i 

värmepumpkretsen gav ökad elproduktion i lågtrycksturbin 1 och minskad elproduktion i 

lågtrycksturbin 2 samt ökad sammanlagd elproduktion (se 4.2.1 Elproduktion). 

5.5 Elproduktion 
Lågtrycksturbin 1 uppfyllde inte preliminär effektdata 4,7 MWel oavsett vilket råvarumaterial som 

torkades. Maximal elproduktion beräknades till 0,65 MWel (vid bortseende av ångflödet 31,0 ton/h 

”till kompressor”) respektive 2,25 MWel vid torkning av torv respektive trä vid förlustfria 

förhållanden. Anledningen till större effektdata än elproduktion vid olika ångflöden i 

värmepumpkretsen kan bero på beräkning vid driftstopp av torkanläggningen. När torkanläggningen 

inte är i drift transporteras ångflödet enbart genom lågtrycksturbin 1 och således produceras ingen el 

i lågtrycksturbin 2. Exempelvis om trä torkas när torkanläggningen var avstängd skulle 

elproduktionen ökas till 3,9 MWel vid förlustfria förhållanden men fortfarande vara 0,8 MWel mindre 

än preliminär effektdata. Det leder in på antagandet om 90 % ånghalt vid atmosfärstryck och 100 °C. 

En mindre innehållande effekt i ångan efter lågtrycksturbin skulle öka elproduktionen. Anledningen 

till 90 % ånghalt var på grund av en mindre ånghalt efter turbinen skulle leda till ökad risk för slitage. 

Lågtrycksturbin 2 preliminära effektdata var 1,8 MWel. I torvs alla förlustfria scenarion samt för träs 

scenario med ångflödet 24 ton/h producerades en effekt över 1,8 MWel vid förlustfria förhållanden. 

Däremot var ångflödet 24 ton/h lika stort in i Lågtrycksturbin 1 (se Tabell 5, scenario 2). Enligt dessa 

resultat skulle en produktion på preliminär effektdata 1,8 MWel vara svår att uppnå när trä torkades, 

även vid förlustfria förhållanden medan en större turbin skulle behövas vid förlustfria förhållanden 

när torv torkades. 

I Härjeåns Energi AB skrevs elproduktionen under ett års tid vara 59 GWh vid maxlast vilket 

motsvarar elproduktionen 7,9 MW vid drifttiden 7500 h/år. Om denna siffra jämförs med 

sammanlagd elproduktion vid förlustfria förhållanden och olika ångflöden till lågtrycksturbinerna 

skulle störst effekt bli 6,6 MW (bortseende av ångflödet 31,0 ton/h ”till kompressor”) respektive 7,1 

MW när torv respektive trä torkades. Vid samma ångflöden in i lågtrycksturbinerna var däremot 

beräkningsosäkerheten högre vilket gjorde beräkningarna med olika ångflöden mer korrekta. Trots 

beräkning vid förlustfria förhållanden i lågtruckturbinerna nås inte 7,9 MW. Däremot om 

drifttimmarna ökas till 8310 h/år uppnås effekten 7,1 MW vid förlustfria förhållanden.  
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I tidigare stycken diskuteras mestadels elproduktion utvunnen vid förlustfria förhållanden. Vid 

beräkning med effektförlust 30 % blev den maximala elproduktionen i lågtrycksturbinerna mindre 

och längre ifrån det givna preliminära effektdata förutom för torv i lågtrycksturbin 2. Där skulle 

effekten understiga 1,8 MWel (bortsett från ångflödet 35,0 ton/h ”till kompressor”) men 

nödvändigtvis inte vara längre ifrån. Om effektförlusten på 30 % i lågtrycksturbinerna var 

missvisande finns det alltid förluster i turbiner vilket kommer göra det svårare att uppfylla preliminär 

effektdata i lågtrycksturbinerna. Varje turbin är unik och har olika förlustfaktorer vilket en annan 

förlustfaktor kanske skulle ge mer rättvisa och visa en annorlunda elproduktion. 

5.6 Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverket beräknades till 19,9-20,6 MW (bortsett från ångflödena 

31,0 ton/h och 24,0 ton/h vid torkning av torv respektive trä) beroende på vilken inmatning och 

vilket råvarumaterial som torkades. Dessutom beräknades fjärrvärmeeffekten i nuvarande system till 

0,58–1,95 MW/linje vid olika scenarion.  En fjärrvärmeproduktion i den storleken skulle mer än 

försörja Svegs och Härjedalen kommuns bostäder eftersom Svegs respektive Härjedalens kommuns 

fjärrvärmebehov beräknades till 1,46 MW respektive 5,86 MW. Dessa siffror var väldigt 

generaliserade och tar därför inte hänsyn till exempelvis skolor och andra obebodda kommunalägda 

byggnader, vilket resulterade i ett lägre beräknat fjärrvärmebehov jämfört med verkligheten. 

Beräkningen tar dessutom inte hänsyn till årstidsvariationer. Fjärrvärmebehovet på vintern är mycket 

större i jämförelse med sommaren, vilket betyder minskad spillvärme under vintern medan 

högsommarens spillvärme nästintill skulle vara hela fjärrvärmeproduktionen på grund av litet 

fjärrvärmebehov. Alternativet skulle då vara att stänga av kraftvärmeverket på högsommaren. Det 

skulle däremot hämma elproduktionen och produktionen av torkat material. Produktionen av 

material skulle inte behöva minskas om ångkompressorn i nuvarande system kopplas in men 

användandet av ångkompressorn skulle öka elanvändningen och därmed hämma elverksamheten 

ännu mer. Fjärrvärmeproduktionen kommer vara större än fjärrvärmebehovet i Sveg spillvärmen 

kommer användas, framförallt på sommaren. 

Fjärrvärmeproduktionen var beräknad utan hänsyn tagen till rökgaskondensering. Härjeåns Energi AB 

nämnde inte något kring rökgaskondensering i förslaget gällande integration till kraftvärmeverk, 

vilket kan bero på deras vetskap om en större fjärrvärmeproduktion än Svegs fjärrvärmebehov. 

Härjeåns Energi AB skrev att kraftvärmeverket skulle motsvara fjärrvärmeproduktionen 30 MWh/år 

vilket vid drifttiden 7500 timmar motsvarar 4 MW. En förklaring till denna låga fjärrvärmeproduktion 

kan vara exkluderande spillvärme på sommaren. 

5.7 Jämförelse av system 
Vid jämförelsen av nuvarande torksystem och torksystem integrerat med kraftvärmeverk minskade 

”bränsle” medan ”fjärrvärme” och ”el” ökade. Vid jämförelse mellan torv och trä ökade 

elproduktionen medan elanvändningen blev lägre vid integrering och därav uppnåddes ett bättre 

resultat av ”el” när trä torkades. Vid bortseende av torvscenario 1 med fukthalten 65 % (ångflödet 

35,0 ton/h ”till kompressor”) och vid torvscenario 2 & 3 (ångflödet 31,0 ton/h ”till kompressor”) 

beräknades fjärrvärmeproduktionen bli 23,0-23,8 MW vid torkning av torv. Vid bortseende av 

scenario 2 ångflöde 24,0 ton/h var fjärrvärmeproduktionen 22,0-22,5 MW vid torkning av trä. 

”Bränsle” var mindre när trä torkades. Detta huvudsakligen på grund av mindre mängd torkat bränsle 
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men också på grund av ett lägre värmevärde för trä. Sammanfattningsvis gav en integrering ett större 

resultat för ”el” men mindre resultat ”fjärrvärme” och ”bränsle” vid torkning av trä. 

6. Slutsats 
Beräkningsosäkerheterna, effekt tillförd tork vs effektbehov, effektförluster från avspänningskärl, 

fjärrvärmeproduktion och olika antaganden för nuvarande system framlade bevis för ett 

variabelberoende, känsligt, komplext och svårtytt torksystem där övriga effektförluster var svåra att 

placera. Ett mer korrekt resultat av nuvarande system kan därför möjligtvis uppnås vid användande 

av en dynamisk istället för statisk modell samt användande enbart av mätdata istället för 

dimensionerande värden och således göra effektförlusterna lättare att placera. 

Fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverket ökade vid ångflödena 31,0 ton/h och 24,0 ton/h ”till 

kompressor” men på grund av större beräkningsosäkerhet bortsågs dessa. Detta gav en varierad 

sammanlagd fjärrvärmeproduktion av systemen mellan 23,0-23,8 MW respektive 22,0-22,5 MW vid 

torkning av torv respektive trä (bortseende av torvscenario 1 vid fukthalten 65 %). En 

fjärrvärmeproduktion i den storleken, jämfört med Svegs fjärrvärmebehov, kan sägas vara för stort. 

En stor problematik blir därför vad all spillvärme, framförallt på sommaren ska användas till.  

Vid integrering till kraftvärmeverk minskade ”bränsle” medan ”fjärrvärme” och ”el” ökade. Beroende 

av vilket råvarumaterial som torkades gav en integrering ett större resultat för ”el” men mindre 

”fjärrvärme” och ”bränsle” vid torkning av trä. Därför rekommenderas torkning av trä eftersom 

större resultat av ”el” minskar inköpt elenergi samt mindre ”fjärrvärme” resulterar till mindre 

spillvärme.  
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