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Abstrakt 
 

Projektet är utfört på uppdrag av Kraftringen AB för deras nybyggda värmekraftverk i 

Örtofta med anledning av att den befintliga dokumentationen över de olika systemen 

saknar en tydlig steg-för-steg process med avseende på drift, start och stopp av 

anläggningen. Fokuset för denna uppsats är avgränsad till uppstart genom HMI för 

ångturbin. Genom observationer på plats i värmekraftverket samt tagit del av 

driftpersonalens egna instruktioner, har en checklista och flödesschema tagits fram av 

uppsatstagarna. Resultatet har fått en högre tillförlitlighet tack vare att uppsatstagarna 

även har haft tillgång till dokumentation från leverantörer i form av papper och digitala 

kopior i Kraftringens interna nätverk. Detta projekt har lett fram till en tydlig och 

enhetlig steg-för-steg process som kommer att underlätta driftpersonalens arbete på 

Örtoftaverket och skapa en ytterligare effektivitet vid uppstart av ångturbin.  

 

Nyckelord 
 

Checklista för start av kall ångturbin via HMI på Örtoftaverket, Doosan Skoda MTD30, 

Kraftringen AB, Checklista, Flödesschema.   
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Abstract 
 

This project was commissioned on behalf of Kraftringen AB for their newly built 

district heating and power plant in Örtofta. The reason for the project was that the 

existing documentation of the various systems lacks a clear step-by-step process with 

respect to the operation, starting and stopping of the plant. The focus of this project is 

limited to start-up of the steam turbine by using the human-machine interface. Through 

on-site observations in the power plant and by listening to operator views, a checklist 

and flow diagram were developed. The result has gained a higher reliability because the 

project holders had access to documentation from suppliers in paper form and digital 

copies from Kraftringen’s internal network. This project has led to a clear and consistent 

step-by-step process that will facilitate the operators job on the power plant and create 

additional efficiency at start-up of the steam turbine. 

 

 

Keywords 
 

Checklist for cold start of steam turbine by HMI at Örtofta power and district heating 

plant, Doosan Skoda MTD30, Kraftringen AB, Checklist, Flowchart. 
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Definitioner och förkortningar 
 

 

Bar 10
5
 Pascal. 

Bypass Förbikoppling. Leda förbi. 

Ca(OH)2 Kalciumhydroxid. Släckt kalk. 

CFB Cirkulerande fluidiserad bädd. 

DK Direktkondensor även kallad bypass kondensor. 

FVV Fjärrvärmeväxlare 

Flockning Process inom vattenrening där små partiklar 

sammanfogas till större för att lättare kunna avskiljas. 

HMI Human-machine interface. Användargränsnitt . 

HT Högtryck. 

HPH Högtrycksförvärmare. 

HTV Högtrycksvärmeväxlare 

LPH Lågtrycksförvärmare. 

MPa Megapascal. 10
6
 Pascal. Enhet för tryck i SI-systemet. 

MW Megawatt. 10
6
 Watt. Enhet för effekt i SI-systemet. 

Mava Matarvatten. Vattnet som uppvärms till ånga för att 

driva turbinen eller värma fjärrvärmevattnet. 

NaHCO3 Bikarbonat. 

NOx Samlingsnamn för kväveoxiderna NO och NO2. 

Nm
3
 Normalkubikmeter. 1 m

3 
gas vid 0°C och trycket 1013 

kPa. 

PLC Programmable logic controller. Dator för 

processautomation. 

Primärluft I sammanhanget avses luft av högre tryck än 

atmosfärstryck, tillsätts i bädden. 

Rökgaskondensat Ur rökgaserna kondenserat avloppsvatten. 

SOx Samlingsnamn för svaveloxider. (SO, SO2,  SO3, S2O, 

S2O2) 

SSV Snabbstängningsventil. 

Sekvens Avser i sammanhanget automatiserade operationer som 

utförs efter att olika övergångsvillkor är uppfyllda. 

VSC Vent Steam Condensor även kallad läckångekondensor. 

Värmeväxlare Överför värme mellan 2 olika medium. Används för 

kylning eller värmning. 

kPa Kilopascal. 10
3
 Pascal. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet redogörs en bakgrund av studien samt studiens syfte och 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
Detta är ett arbete på uppdrag av Kraftringen AB vilket är avsett att bli en genomlysning 

av instruktioner samt dokumentation till deras biobränsleeldade värmekraftverk i 

Örtofta, med avseende på drift, start och stopp av anläggningen. Studenterna har till sitt 

förfogande tillgång till dokumentation från leverantörer i form av pappers och digitala 

kopior i Kraftringens interna nätverk. Lars Wickman är driftingenjör på Kraftringen AB 

och kontaktperson. 

 

Kraftringen AB är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens 

energi. Bolaget ägs av Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommun där även merparten av 

deras verksamhet finns. Företagets verksamhet omfattar elförsörjning, nät, fjärrvärme, 

fjärrkyla, fiber, gas och entreprenadtjänster. Kraftringen har ca 500 anställda och 

~300 000 kunder. Omsättningen uppgår till ~3 miljarder kronor. All vinst återinvesteras 

i ägarkommunerna. Verksamhetens ledord är ”Affärsmässig samhällsnytta”
 [1]

.  

 

Kraftringen AB är ISO 14001-certifierat vilket ett samlingsnamn för de standarder som 

handlar om miljöledning. Företaget är även anslutet till FN:s Global Compact som 

medför att de är förbundna att efterleva tio principer som är kopplade till mänskliga 

rättigheter och årligen rapportera till FN om deras utveckling inom området
[2]

. 

 

Örtoftaverket är ett av södra Sveriges största biobränsleeldade värmekraftverk och 

ligger utanför Lund. Bygget påbörjades år 2012 och blev klart 2014. Årligen produceras 

220 GWh el och 500 GWh värme. Pannan eldas med returträ, skogsbränsle och torv där 

stora delar är spill från pappersmassa och skogsindustrin
[3]

.   
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att ta fram och sammanställa checklistor samt flödesscheman som 

knyter samman uppstart av kall turbin och de olika systemen. Detta är för att underlätta 

för driftpersonalen vid detta scenario samt uppnå en ökad effektivitet i arbetet.  

 

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer bara att beröra turbinens system och den mån som övriga system i 

anläggningen påverkar turbinens funktion.   
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2 Anläggningen 
I detta kapitel presenteras de olika systemen för att kunna få en större förståelse att läsa 

checklistan.  

  

2.1 Allmänt om systemet 
Pannan eldas med en blandning av torv, returträ och skogsbränsle som lagras på 

bränslegården. Det går åt runt 300 000 ton bränsle årligen vilket blir ungefär 50 lastbilar 

dagligen. Blandningen har ett värmevärde av ca 12 MJ/kg och blandas på ett sådant vis 

att förbränningen ska bli så bra som möjligt givet de olika delarnas egenskaper. 

Operatören kan därefter mata in blandningens värmevärde i sitt HMI (ABB 800xA 

DCS) för att pannan själv ska kunna reglera sig för att köras optimalt.  

 

Därefter förs blandningen vidare till krosshuset för att flisas och sedan sållas från spik 

och annat obrännbart.  Efter krosshuset hamnar det på ett rullband som tar det vidare 

upp till två dagsilo som har kapacitet att driva pannan i 2 timmar om bränsletillförseln 

fallerar. Bränslet förs vidare från botten av dagsilot till skruvar som för det vidare in till 

förbränningsutrymmet där det förbränns och värmer upp vatten som bildar ånga med 

temperaturen 540°C och av trycket 112 bar. Ångan används i sin tur till att driva 

turbinen och att värma fjärrvärmevattnet. 

 

De rökgaser som bildas vid förbränningen leds in i filter som ser till att halterna av SOx 

och NOx, vardera, inte överstiger 200 mg/Nm
3
 samt filtrerar ut aska och håller halten av 

stoftpartiklar under 30 /Nm
3 

vilket är helt i enlighet med EU direktiv 2015/2193 MCP 
[4]

.  

 

Reningen sker bland annat genom att tillsätta NaHCO3 samt Ca(OH)2 som tillförs innan 

filtret. Efter filtret leds rökgaserna vidare till rökgaskondenseringen genom 

värmeväxlare där det avger sin sista energi och förvärmer fjärrvärmevattnet för att sedan 

släppas ut i atmosfären. Rökgasernas temperatur är ~50 °C när de går ut i skorstenen. 

Innan rökgaskondenseringen så har anläggning 92% verkningsgrad och efter så är den 

nära 100%. 

 

Till anläggningen finns även ett system för processvattenbehandling från Pilum 

Polyproject AB som är till för att försörja anläggningen med matarvatten. När sotning 

av pannan sker bildas sot i vattnet vilket ska renas innan det går att släppa ut som 

dagvatten. Vattenreningen består av flockning, lamellsedimentering, sandfilter och 

kolfilter. Rökgaskondensatet renas i en separat anläggning. 

 

2.2 Pannan 
Pannan är tillverkad av Foster Wheeler och levererar ett ångflöde på 43 kg/s med ett 

ångtryck på 112 bar samt en temperatur på 540 °C. Pannan är en CFB som är vanligast 

vid förbränning utav biobränsle. Att använda en CFB panna gör det lättare att mixa 

olika bränslekvaliteter och bränsleblandningar. Bränslet tillförs från pannans främre 

vägg och den kraftiga cirkulationen av primärluft gör att bränslet blandas med 

bäddmaterialet vilket gör att värmen sprids ut över hela eldstaden och att förbränningen 

blir mer effektiv samt att det blir lättare att kontrollera temperaturen. Vid förbränningen 

blandas bäddmaterialet och askan, detta återförs till eldstaden via en avskiljare, askan 

tappas ut ur pannans botten och samlas upp i en container.   
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2.3 Turbinen 
I en ångturbin är vattenånga arbetsmediet och när ångan passerar skovelhjulen i turbinen 

omvandlas energin i ångan till rörelseenergi som driver rotorn. Rotorn är i sin tur 

kopplad till en växellåda som är kopplad till generatorn. Generatorns uppgift är att 

omvandla rörelseenergin till elektrisk energi. 

 

Doosan Skoda MTD30 är en mottrycksångturbin vilket innebär att det är en turbin som 

är avsedd att producera både elektrisk ström och värme. I en mottrycksanläggning 

expanderar inte hela ångflödet i turbinen till omgivande tryck/temperatur utan det 

avleds istället igenom avtappningar för att värma fjärrvärmevattnet och till förvärmning 

av matarvatten
[5]

. Turbinens maximala effekt är 39 MW och turbinen har ett nominellt 

varvtal på 5500 varv i minuten. Nominellt ångtryck är 111 bar och temperaturen är 540 

°C. 

 

Turbinhuset är uppdelat i 2 delar, övre och undre som är förbundna med hjälp av 

pinnbultar. Rotorn är tillverkad i ett stycke och ligger på två lager. 

 

 
2.3.1 Turbinavtappningar.  

Avtappningarna har till uppgift att ta ut ånga av olika tryck ur turbinen för värmning i 

olika steg av fjärrvärmevattnet och matarvatten samt tank. Högst tryck har avtappning 5 

som värmer matarvattnet precis innan det går in i ångdomen. Nedan följer beskrivningar 

av de olika avtappningarna och dess syften.  

 

Följande temperaturer och tryck gäller vid en belastning av ~34 MW. 

 

Avtappning 5, som är den första, leder till högtrycksförvärmare 2 (HPH 2) vilken 

värmer upp matarvattnet till ~200 °C med hjälp av ånga vid trycket ~1.7 MPa och 

temperaturen 340°C, när ångan kondenserat ligger temperaturen på kondensatet på ~30 

°C. (Se bilaga A, Systembild 1 punkt 5 samt Systembild 2 punkt 5) 

 

Avtappning 4 högtrycksförvärmare 1 (HPH 1) i turbinen sker vid trycket 0.84 MPa och 

temperaturen 260°C, matarvattnet har temperaturen ~170 °C och kondensatet har ~15 

°C efter att det har passerat högtrycksförvärmare 1. (Se bilaga A, Systembild 1 punkt 4 

samt Systembild 2 punk 4) 

 

Avtappning 3 ur turbinen sker vid ~200 °C och värmer bland annat matarvattentanken. 

Är även ansluten till ångan från rotortätningarna för att utnyttja energin därifrån. (Se 

bilaga A, Systembild 1 punkt 3 samt Systembild 2 punkt 3) 

 

Avtappning 2 sker vid 142 °C och värmer kondensatet i lågtrycksförvärmare 1 (LPH 1) 

innan det går in i matarvattentanken. (Se bilaga A, Systembild 1 punkt 2 samt 

Systembild 2 punkt 2) 

 

Avtappning 1 är sista avtappningen och värmer fjärrvärmevattnet i steg 2 (DWH 2 även 

kallad FVV 2). Ångans temperatur är här ~102 °C och trycket är 111 kPa. (Se bilaga A, 

Systembild 1 punkt 1 samt Systembild 2 punk.) 

 

Temperaturen på ångan efter turbinen är ~88 °C och med trycket 61 kPa. Denna ångan 

kondenseras och värmer fjärrvärmevattnet i steg 1 (DWH 1 även kallad FVV 1). (Se 

bilaga A, Systembild 1 benämnd som DWH 1) 
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2.3.2 Värmeväxlare (Bilaga A, Systembild 1) 

FVV1/DWH1 är en kondensor för tillverkning av fjärrvärme, kondensorns konstruktion 

är en horisontellt liggande värmeväxlare med U-rörspaket. Från turbins sista steg 

plockas ånga ut och förs till kondensorn där det blir kondensat av ca 88 °C. 

Värmeväxlaren rymmer 28300 liter ånga och 9700 liter kondensat. För att få en så bra 

värmeöverföring som möjligt är det viktigt att permanent dränera luft samt andra icke 

kondenserbara gaser. Nivåregleringen av kondensator sker med hjälp av 

kondensatpumparna som även sköter åter-cirkuleringen. Benämnd som DWH1 på 

Bilaga A, Systembild 1. 

 

FVV2/DWH2 är en kondensor för tillverkning av fjärrvärme, kondensorns konstruktion 

är en horisontellt liggande värmeväxlare med U-rörspaket. Från turbins första steg 

plockas ånga ut och förs till kondensorn där det blir kondensat av ca 100°C. 

Värmeväxlaren rymmer 27750 liter ånga och 9470 lite kondensat. För att få en så bra 

värmeöverförings som möjligt är det viktigt att permanent dränera luft samt andra icke 

kondenserbara gaser. Nivåreglering av kondensatorn sker med hjälp av 

kondensatpumparna som även sköter nivå-regleringen. Benämnd som DWH2 på Bilaga 

A, Systembild 1. 

 

LTV/LPH1 är en kondensor för att återvärma huvudångans kondensat, kondensorns 

konstruktion är en vertikal lågtrycksvärmeväxlare med U-rörspaket. Ånga plockas ut 

från turbinens tredje steg. Värmeväxlaren kapacitet på ångsidan är 2240 liter, 4 bar och 

på kondensatsidan 655 liter, 18 bar. Nivåregleringen sker genom olika öppningslägen av 

dräneringarna till kondensatet. Benämnd som LPH1 på Bilaga A, Systembild 1. 

 

HTV1/HPH1 är en kondensor för att återvärma matarvattnet före panna, kondensorns 

konstruktion är en vertikal högtrycksvärmeväxlare med U-rörspaket. Ångan plockas ut 

från turbinens fjärde steg. Värmeväxlarens kapacitet på ång-sidan 2100 liter, 12 bar och 

på kondensatsidan 870 liter, 250 bar. Nivåregleringen sker genom olika öppningslägen 

av dräneringen till kondensatet. Benämnd som HPH1 på Bilaga A, Systembild 1. 

 

HTV2/HPH2 är en kondensor för att återvärma matarvattnet före panna, kondensorns 

konstruktion är en vertikal högtrycksvärmeväxlare med U-rörspaket. Ångan plockas ut 

från turbinens fjärde steg. Värmeväxlarens kapacitet på ång-sidan 2900 liter, 26 bar och 

på kondensatsidan 1000 liter, 250 bar. Nivåregleringen sker genom olika öppningslägen 

av dräneringen till kondensatet. Benämnd som HPH2 på Bilaga A, Systembild 1. 

 
2.3.3 Bypass-kondensor 

Under uppstart och när turbinen är avstängd eller när temperaturökningen i FVV 1 och 

FVV 2 inte är tillräcklig kan ångan ledas förbi turbinen och in i bypass-kondensorn där 

den värmer fjärrvärmevattnet. Kondensat från bypass-kondensorn pumpas via bypass-

kondensor pumpen vidare in i matarvattentanken eller till HPH1. Kondensat-nivån 

regleras med hjälp av pumpen. 

 
2.3.4 Axeltätningar, spärrånge- och läckångesystemet. (VSC och Tätningsånga) 

Axeltätningarna består av axiella flödeslabyrinter som är indelade i sektioner efter 

minskat ångtryck med riktning utåt från turbinhuset. De yttre sektionerna i tätningarna 

som är i kontakt med atmosfären bilder läckångekretsen och där ska ett litet vakuum 

råda så att luft från maskinhallen och spärrånga sugs in och på så vis förhindrar att ånga 

läcker ut i maskinhallen. Läckångan leds vidare till en läckångekondensor. I mittersta 

sektionen leds spärrånga in som bildar en spärr. Då det råder lägre tryck i Avtappning 3 
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så kommer ångan vilja gå den vägen och detta bildar en tätning med hjälp av spärrångan 

och läckångan. Se figur 1. 

 

Figur 1 labyrinttätning med läck- och spärrånga.

 
 
2.3.5 Baxningsanordningen (Bilaga B, Systembild 4) 

Baxning används för att rotera turbin-rotor, generator och växellåda innan förvärmning 

startas, smörjoljesystemet måste vara igång och spärrångan får inte vara på. Den drivs 

av en elmotor med tillhörande växellåda. Smörjoljan måste hålla minst 20 °C innan 

baxning påbörjas. Baxning måste ske i minst 2 timmar innan ökning till 

förvärmningsvarvtal. Det är viktigt att hålla koll på mätvärden för rotorns excentricitet 

under baxning och jämföra med normala värden. Detta går att göra via systemets HMI.  

 

Skulle fel inträffa på systemet under drift är det viktigt att påbörja handbaxning av 

rotorn inom 15 minuter. Vid avstängning av turbinen så ska baxning göras tills rotorns 

temperatur är under 100 °C, detta för att säkerställa att kylningen blir jämn. 

 
2.3.6 Smörjolja (Bilaga B, Systembilld 4) 

Turbinsmörjoljesystemet är nödvändigt för att få en bra smörjning och kylning av 

turbinen, generatorn och växellådan, det ska även rensa bort föroreningar såsom fukt 

och luft. När baxning påbörjas vid kall start av turbinen ska oljan i huvudoljetanken 

hålla en temperatur av minst 20°C. Vid start måste däremot oljan hålla minst 35°C men 

inte mer än 45°C. Systemet är uppbyggt med följande grundkomponenter: 

 

Huvudoljetank: Förvaring av smörjolja. (Bilaga B, Systembild 4, HOT) 

 

Hjälpoljetank: Uppsamlingstank för spillolja från lagerbockarna. (Bilaga B, Systembild 

4, COLLECTING OIL TANK) 

 

Huvudoljepump: Mekaniskpump som drivs direkt av växellådan och ger ett oljetryck på 

ca 6 bar. (Bilaga B, Systembild 4, MOP) 

 

Startoljepump: Växelspänningsdriven pump som säkerställer att generatorns lager får 

smörjning och kylning. (Bilaga B, Systembild 4, SOP) 

 

Nödoljepump: Likspänningsdriven pump som går ingång om huvudströmmen skulle 

falla bort. (Bilaga B, Systembild 4, EOP) 

 

Hjälpoljepump: Pumpar ur oljan ur hjälpoljetanken. (Bilaga B, Systembild 4, HOP) 
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Oljedimavskiljare: Sitter på huvudoljetanken vid avluftningen för att säkerställa att det 

inte följer med någon olja ut i luften. 

 

Oljekylare: Två oljekylare som är byggda för att klara av att kyla fullt oljeflöde. (Bilaga 

B, Systembild 4, Röd inringning) 

 

 

Oljefilter: Duplexfilter som är konstruerade för 100% oljeflöde. Båda filter är utrustade 

med en separat avluftning- och – dräneringsarmatur. 

 
2.3.7 HT-hydraulik, SSV och reglerventiler. 

Det högtryckshydrauliska styrsystemet består av en tank med hydraulolja, pumpar, filter 

samt en kylare. Detta systemet styrs av ett elektroniskt styrsystem och används för att 

styra de fyra pådragsventilerna samt en snabbstängningsventil. Det nominella trycket i 

systemet är 160 bar. Det finns även en optisk nivågivare samt en lokal termometer. 

Nivån i tanken indikeras med en flytande nivågivare med lågnivå larmgräns och en nivå 

för stopp av pumparna. Kraftpaketets uppgift är att förse SSV och reglerventilerna med 

hydraulik bland annat för att öppna.  

 

Nedsänkta i tanken sitter kolvpumparna med elmotorerna monterade på tanken ovanför. 

Till pumparna finns säkerhetsventiler som leder tillbaks mediet till tanken när trycket 

överstiger inställt värde (~190 bar). Kolvpumparna är fjärrtryckreglerade med hjälp av 

tryckventiler som är anslutna till pumparnas utlopp för tryckregleringen och detta 

säkerställer att trycket blir 160 bar när tryckventilerna är inställda. Vidare leds 

arbetsmediet till 2 bälgackumulatorer vars uppgift är att säkerställa att arbetsmedium 

finns tillgängligt vid plötslig ökning av förbrukningen samt att jämna ut trycket vid 

uppstart av reservpump. Bälgackumulatorerna är fyllda med kvävgas med ett tryck av 

100 bar. Se Figur 2 där den tjocka svarta linjen är tanken, M är elmotorn som är 

ansluten till de nedsänkta pumparna. 

 

Figur 2 Tank, kolvpump med fjärrtrycksreglering och säkerhetsventil.

 
 

 

Till motorn är även en kugghjulspump kopplad på en gemensam axel med kolvpumpen. 

Kugghjulspumpens uppgift är att pumpa mediet genom kylkretsen. Det finns 2 identiska 

system för redundans då det räcker med ett. 
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HT-snabbstängningsventilen (SSV) som styrs av HT-hydrauliken är placerad på 

huvudångledningen innan reglerventilerna och har till uppgift att stänga ångledningen 

med hjälp av fjäderkraft vid bortfall av hydraultryck eller styrsignal. Stängning av SSV 

utlöses av turbinskyddet. 

 

De fyra HT-reglerventilerna (Pådragsventilerna) reglerar mängden inkommande ånga 

till turbinen och de styrs av varsin servomotor och öppnas med hydrauliskt tryck från 

HT-hydrauliken och stängs med hjälp av fjäderkraft, detta för att säkerställa stängning 

av reglerventilen vid tryckförlust i hydraulsystemet och om styrsignalen faller bort. (Se 

Bilaga A, Systembild 2, Röda inringningen) 

 

Turbinspärr på (Latch off) betyder att snabbstängningsventilen är stängd. 

 
2.3.8 Dränering 

För att säkerställa att bara luft och kondensat kommer ut i dräningeringsystemet 

använder man ångfällor av bimetall typ. Dessa påverkas av tryck och värme, När trycket 

och temperaturen stiger böjer sig bimetallplåtarna och ventilen stänger. Kondensatet 

leds vidare i dräneringsrör till ett uppsamlingskärl.  

 
2.3.9 Vakuumsystemet 

För att bypasskondensorn och DWH 1, DWH 2, LPH 1 ska fungera korrekt är det 

viktigt att suga ut luft och okondenserade gaser från dess ångutrymmen, detta för att 

undvika att värmeupptagningskoefficient försämras i värmeväxlarna. Vakuumsystemet 

måste startas innan ånga släpps in till turbinhallen. Kylvattensystem och 

fjärrvattensystem startas under normala förhållanden innan vakuumsystemet. 

Vakuumsystemet kan manövreras manuellt eller automatiskt, automatiskt är dock 

rekommenderat av tillverkaren. 

 
2.3.10 Förvärmningsystemet 

För att minimera värmeutmattningen på ångrörledningarnas metall, ventilkammaren, 

turbinhuset och alla andra turbinkomponenter så finns det ett förvärmningsystem som 

förvärmer med hjälp av ånga. Detta systemet kan regleras automatiskt och det är då 

möjligt för operatören att ställa in en temperaturgradient (°C/min) som då följs. 

 

2.4 Fjärrvärme 
Fjärrvärmen produceras dels med turbinenavloppsånga, i direktkondensorn, samt i 

rökgaskondensorn, i kondensorn DWH2 omvandlas den använda ångan till ca 100 

gradigt vatten. Returvattnet i fjärrvärmesystemet går igenom värmeväxlare i flera steg 

där det värms upp, vattnet går först in läckångekondensorn (VSC) och sedan vidare till 

rökgaskondensorn (går att by-passa) för att sedan gå in i DWH1, vidare till DWH2 

därefter är det möjligt, beroende på driftscenario, att antingen köra fjärrvärmevattnet 

genom bypass-kondensorn eller by-passa denna. Pumpar ser till att vattnet cirkulerar 

runt i fjärrvärmenätet. 

Fjärrvärmesystemet är sammankopplat med Lund, Eslöv och Lomma det finns även en 

ledning som sammankopplar Landskrona och Helsingborg, detta gör att man bara 

behöver en värmekälla istället för att varje förbrukare ska ha en egen, det blir mer 

energieffektivt, billigare och det minskar miljöfarliga utsläpp.  
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2.5 Uppstart av ångturbin 
En uppstart av alla kringsystem samt turbin från kallt via operatörens HMI går till på 

följande vis. 

 

Alla sekvenser som startas måste följas och systemets tillstånd ska verifieras när 

sekvensen har gått klart. 

 

Innan uppstart kan påbörjas måste alla styr- , mät- och skyddskretsar ha spänning. 

Oljenivåer ska vara kontrollerade och därefter börjar man med att kontrollera att 

processkylvattnet är i drift och fortsätter med att starta den automatiska sekvensen för 

smörjoljesystemet som smörjer alla lager och växellådan. Om smörjoljans temperatur är 

över 20 °C kan baxning ske men oljevärmaren ska startas då temperaturen ska ligga 

mellan 35 - 45 °C, starta sekvensen för baxning som måste gå minst 2 timmar innan 

uppvarvning. Därefter startas sekvensen för HT-hydrauliken då den är nödvändig bland 

annat för att testa pådragsventilerna som tillverkaren rekommenderar. Därefter är det 

dags att gå igenom FV systemet och säkra flöde genom by-pass kondensor, FVV 1&2 

samt att de är fyllda med fjärrvatten till rätt nivå och ordentligt avluftade. Tryckluft ska 

finnas tillgängligt då det styr pneumatiska servomotorer till ventiler, klaffar etc. 

Kondensatets väg från FVV till MAVA-tanken måste också kontrolleras att den är 

korrekt.  

 

Starta därefter FVV1, FVV2 och by-pass kondensorns kondensatpumpar fortsätt sedan 

med att starta den automatiska sekvensen för dräneringarna. Läckånge-fläkt ska sedan 

startas och den automatiska sekvensen för läckånge-systemet ska startas. Fortsätt med 

att starta sekvensen för vakuumpumparna. Därefter ska bypass-ventilen öppnas, så att 

ångan by-passar turbinen, med hjälp av automatik. Här måste korrekt tryck i 

huvudångledningen finnas tillgängligt enligt pannans uppstartsprocedur. 

 

Nu kan man starta spärrångesystemets sekvens och därefter sekvensen för 

reduceringstation nummer 1. Ångörsledningar upp till turbinen behöver förvärmas för 

att inte utsätta dem för allt för mycket stress och till detta finns en automatisk sekvens 

som nu ska startas. Därefter kan SSV öppnas och reglerventilkammar värmningen 

påbörjas. När uppvärmning av ångrörledningar och ventilkammare är färdigt värms 

rotor och turbinhus. Vid uppstart regleras varvtalet genom turbinstyrningen och 

uppehåll vid specifika varvtal krävs för bättre uppvärmning om metallens temperatur i 

turbinen är låg.  

 

Gå till testvarvtalet för att kontrollera excentricitet, efter att ångan förts in i turbinen så 

behövs en kort fördröjning vid varvtal 500 rpm, bara tillräcklig för att verifiera normala 

värden. Detta görs genom att ändra varvtalets börvärd  under ”Speed control”. Tryck 

därefter på auto. Kontrollera att den automatiska avstängningen av baxningen fungerar. 

 

Gå därefter till uppvärmningsvarvtal för att värma enheten, efter att ånga har förts in 

kan det behövas en fördröjning vid 3000 rpm under en period som fastställs av 

tillverkarens uppstartsdiagram. Efter fördröjningen vid 3000 rpm går det att varva upp 

till nominellt varvtal 5500 rpm och när turbinen är färdigvärmd går det att synkronisera 

med ett knapptryck och då kommer turbinen gå från varvtalsreglering till lastreglering 

och överbliven ånga kommer passera genom by-pass kondensorn. När turbinen befinner 

sig i lastreglering kommer den gå mot inställd bas last. När turbinen genererar 13 MW 

minst så är det möjligt att gå över till tryckreglering.  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod och genomförandet av studien.  

 

3.1 Val av metod 
Den här studien är baserad på en kvalitativ metod vilket innebär att studera ett problem i 

verkligheten genom observationer och intervjuer för att få en djupare förståelse för 

studien
[6]

. För att få en förståelse för hur driftpersonalen på Örtoftaverket jobbar med 

HMI- och turbin-systemen, kommer en stor del av arbetet grundas på att studera hur 

personalen jobbar med systemen i dagsläget och den befintliga dokumentationen som 

redan finns. Den befintliga dokumentationen kommer att analyseras och kortas ner till 

en enkel överskådlig checklista. Vid eventuella oklarheter i hur systemet är uppbyggt 

kommer intervjuer ske till driftpersonalen. 

 

3.2 Genomförande 
För att kunna samla in relevant data till denna studie, gjordes två besök till 

Örtoftaverket där vi fick observera när driftpersonalen var under arbete och använde 

ångturbinen. Detta skapade möjligheten till att fråga driftpersonalen vid eventuella 

oklarheter samt få en förståelse för hur systemet fungerar. Vi fick även ta del av 

befintlig dokumentation som fanns i digital form och som vi kunde ta del av från en 

server. Denna dokumentation användes som underlag för andra kapitlet ”Allmänt om 

systemet”. Genom att använda programmet Citrix Receiver fanns det möjlighet att 

koppla upp sig på serven utan att befinna sig på värmekraftverket. Detta skapade 

möjligheten att jobba med projektet på annan ort. Vid inledandet av denna studie var 

syftet att ta fram checklistor och flödesscheman för flera olika scenarion. Med tanke på 

storleken av detta arbete, valde vi dock att fokusera på endast kallstart av turbin.    

    
3.2.1 Insamling av data  

Genom den information vi fick av att läsa dokumentationen och den kunskap som 

driftpersonalen kunde delge oss kunde vi bygga upp en checklista för uppstart av kall 

turbin.  

 

3.3 Checklistans uppbyggnad 
Checklistan delade vi in i fyra stycken kolumner, för att få en snabb och effektiv 

checklista. De fyra kolumnerna beskriver:  

 

Sifferrad:  Vilket steg man är i uppstarten.  

Processbild:  Var man hittar systemet i processdatorn.   

Objekt:  Vilken pump, ventil, sekvens m.m. som man vill manövrera.  

Instruktion:   En beskrivning av vad man gör i steget.  
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3.4 Flödesschemats uppbyggnad  
Flödesschemat är uppdelat i två stycken kolumner, en pil- och en informations- del. 

Pilen beskriver vart man är i steget och informationsdelen beskriver i grova drag vad 

man ska göra.   
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4 Resultat 
I detta kapitel redogörs studiens resultat och vad det består av.  

 

4.1 Checklista och flödesschema 
Efter att observerat driftpersonalen på Örtoftaverket samt bearbetat de befintliga 

instruktionerna, har vi kunnat sammanställa ett förenklat och enhetligt flödesschema 

samt checklista för uppstart av kall ångturbin (se bilaga C). Checklistan består av olika 

moment för att kunna starta ångturbinen korrekt. Det första momentet är de 

förberedelser som måste göras innan uppstarten kan påbörjas. Instruktionerna är 

uppdelade i 4 kolumner (se 3.2 Checklistans uppbyggnad). Det andra momentet är de 

instruktioner som är för uppstarten av ångturbinen och är uppbyggd i samma 4 

kolumner som innan. Flödesschemat är uppbyggt så man ska få en grov överblick hur 

uppstarts följden ser ut. Det är en kort informationsdel i varje ruta som beskriver 

händelsen i flödet (se bilaga D).  

 

Örtoftaverket har mottagit dessa dokument i digital form för framtida ändringar.   
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5 Avslutande diskussion 
I det avslutande kapitel diskuteras upplägget av studien samt vad resultatet av studien 

kan leda till.  

 

5.1 Studiens syfte  
Denna studie var på uppdrag av Örtoftaverket att ta fram checklistor och flödesscheman 

för olika scenarion av värmekraftverket. Efter noggrant övervägande, valde vi att endast 

fokusera på uppstart av ångturbin då det var det scenariot vi kunde göra det bästa 

möjliga resultatet och nytta baserat på de förutsättningarna vi hade från skolan samt hur 

situationen såg ut i dagsläget på Örtoftaverket. När vi fick detta uppdrag, jobbade 

driftpersonalen med instruktioner som fanns i en instruktionsbok. Om en komplikation 

uppstod, var de anställda tvungna att leta i boken efter en lösning. Detta skapade en brist 

på effektivitet och kvalitet då onödig tid läggs på att leta fram lösningar i stället för att 

använda en checklista som kan underlätta detta problem.  

 

I början av studien var vi på besök på Örtoftaverket och kunde vara med när 

driftpersonalen körde en uppstart av ångturbin. Att få observera en sådan process ledde 

till att vi kunde få djupare förståelse för hur en uppstart går till och lättare förstå 

bristerna i de befintliga instruktionerna. Under uppsatsens gång kunde vi ta del av de 

befintliga instruktionerna via en server samt prata med driftpersonalen om hur de gick 

tillväga vid uppstart. Detta ledde till att checklistan vi har tagit fram har fått en högre 

tillförlitlighet och resultatet blev bättre kvalitet.   

 

Vi valde att strukturera upp instruktionerna i en tydlig checklista, där driftpersonalen 

kan enkelt förstå hur en uppstart av ångrubin går till samt ta till sig viktiga förberedelser 

för att undvika onödiga komplikationer. Vid ett eventuellt problem, kan driftpersonalen 

använda checklistan för att gå tillbaka vart problemet kan ha uppstått. Detta leder till en 

ökad effektivitet samt en enhetlighet vid utförandet bland de anställda.  

 

5.2 Förslag till vidare projekt  
Uppdraget från Örtoftaverket var att ta fram checklistor och flödesscheman för flera 

olika scenarion. I och med att vi valde att endast fokusera på ett scenario, finns det 

utrymme till att ta fram checklistor och flödesscheman för de återstående scenariona.  

Vi anser därför att checklistan och flödesschemat som har tagits fram i detta arbete kan 

användas som en mall för framtagandet av ytterligare scenarion och är ett förslag till 

vidare projekt.    
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Bilagor 

Bilaga A: Avtappningar MAVA förvärmningar och FV. 

Systembild 1 översiktsbild, turbin med avtappningar samt alla förvärmningar. 

 
 

 

Systembild 2 turbin med avtappningar och pådragsventiler . 
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Systembild 3 DWH1, DWH2 samt LPH1.

 
 

Bilaga B: Smörjolja, Baxning. 
Systembild 4 
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Bilaga C: Checklista  
Förberedelser: 
Villkor: 

Styr-, mätning-, indikerings- och skyddskretsar spänningsatta. 

Växelriktare förberedd. 

HOT- och HT-oljenivå ok. 

Rätt position på handmanövrerade delar. 

Ångtryck > 1 MPa 

 Process -
bild 

Objekt Instruktion 

1 2.4.2  Kontrollera att processkylsystemet är i drift. 

2 8107 K116MAV0EA001 Tillse att kylvatten passerar vald kylare, starta 
sekvensen för smörjolja.  

3 8107  Starta sekvensen för baxning om 
smörjoljetrycket är högre än 0.12 MPa samt 
oljetemp över 20 °C (minst 2 timmar från kall 
innan uppvarvning till värmningshastighet) 

4 8109 K116MAX00EA001 Starta sekvensen för HP-hydraulik. 

(5.0)   Test av reglerventilernas rörlighet: 
(rekommenderas) 

(5.1) 8204  Latcha ur turbinen. Tillse att inget vatten eller 
ångryck finns före turbinens SSV. 

(5.2) 8204  Ställ reglerventiler i ”Service mode” under 
”Manual Control” 

(5.3)   Öka börvärdet för reglerventiler 10% åt 
gången från 0% till 100%, Kontrollera att 
reglerventilen når det inställda börvärdet. Om 
detta inte sker får inte turbinen startas. 

(5.4) 8204  Ställ ur  reglerventilerna ur ”Service mode” 
och kontrollera att de stänger. 

    

6*   Fjärrvattensystemet. Säkerställ ett tillräckligt 
flöde genom by-pass kondensor, DWH1, 
DWH2 . Vattenutrymmena måste vara fulla 
med fjärrvärmevatten och ordentligt 
avluftade. 

7*   Justera kondensatvägen från FVV till 
matarvattentanken 
Fyll kondensat i  hotwell 
Manövrera armatur 
Avlufta system 

8* 8111  Kontrollera att demi-vatten finns tillgängligt.  
Starta by-pass kondensorpump i automatiskt 
läge. (trycksida 1.1-1.4 MPa) 

9* 8103  Kontrollera att DWH1,DWH2 är fylld till 
driftnivå osv. 
Starta DW1,DW2 pumpar. 
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Uppstart: 

10*   Starta dränering av turbin – följ 
uppstartsvillkor 

11 8108  Starta sekvenserna för VSC och Tätningsånga. 

12 8107  Starta sekvensen för vakuumpumparna. 

13 8110  Återställ samtliga skydd på knappen 
Protection i rutan ”Acknowledge” 
Samt Woodwardregulatorerna om dessa är 
utlösta. 

14 8110  Latcha på turbinen, knapp ”CMD On” i rutan  
”Latch on”. 

15 8212  Kontrollera om starten är cold/warm/hot, 
jämför aktuell ång temperatur mot 
diagrammet ”Allowable steam temperature 
for synchronization”, justera ångtemperaturen 
vid behov. 

16 8105 K116MAA10EA001 Starta sekvensen ”automat of chamber 
reheat” och låt denna gå klart. 

17 Turbinhall  Öppna 2 handventiler[1] för turbinkondensat 
till TOP-Tank(1 under gallerdurken på plan 3 i 
turbinhall och en på plan 4 bakom DK. 

18 8103 K111LCA21AA004 
K111LCA21AA003 

Stäng K111LCA21AA004 samt 
K111LCA21AA003, forcering av öppensignal på 
..004 är nödvändig. I 
vattenprovtagningsrummet, öppna för 
provtagning  till VK, flöde 1 liter/min. 

 Bild Objekt Instruktion 

1 8204  Ändra SP för ”Gradient of load” till 1 MW/min 
under ”El. load control” samt kontrollera i diagram 
vad SP för ”Basic load” ska ändras till. Klicka 
därefter i ”Preselection” så att turbinen 
automatiskt går mot ”Basic load” efter synkning. 

2 8204 
8101 

 Gå till nominellt varvtal via testvarvtal och 
uppvärmningsvarvtal genom att klicka i ”Auto” 
under ”Speed Control”. Turbinen kommer att 
stanna och värma vid 500 och 3000 rpm. 
Vibrationer, lagertemp och rotorns excentricitet 
skall övervakas. 

3 8204  När turbinen är klar med ”Warming II” tryck på 
Auto igen för att därefter trycka på ”Start SYNCHR. 
– CMD” under ”Grid Info”. Nu kommer turbinen 
synkronisera och automatiskt gå över till 
lastreglering och gå mot basic load. Medans by-
pass kondensorn håller tryck. 

4 8103 K111LCA21AA003 
K111LCA21AA004 

Efter ca 60 minuter, kontrollera kondensatkvalité 
från VK, millieporprov. När provet är OK öppna 
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Övergång till tryckreglering: 
 Bild Objekt Instruktion 

1 8204  Öka succesivt effekten på turbinen tills det att DK 
reduceraren ligger på cirka 20%. Lägg därefter 
turbinen i tryckreglering genom att trycka på 
”preselection” på ”Press. Control”. 

2 8111  När turbinen har gått över i tryckreglering, lägg DK-
reducerventilen i internt börvärde och börja stänga  
denna med ett par procent i taget. När ventilen är helt 
stängd, sätt upp direktkondensorns tryckregulator till 
11.3 MPa och lägg DK-reducerventilen i automatik. 

3 8111  När DK-reducerventilen är stängd, ändra börvärdet för 
”tryckregulator bypass-pump ” till 1.0 MPa 

 

 

Förvärmare: 
 Bild Objekt Instruktion 

1 8103 K111LCC10EA001 Starta lågtrycksförvärmaren på sekvensen. 

2 8102 K111LBQ51AA001 Starta högtrycksförvärmaren på sekvensen, 
återställning av nivålarm och stegning av sekvensen 
nödvändig vid öppning av bypassventiler 
K111LBQ51AA001 

 

 

 

  

K111LCA21AA003, samt ta bort forceringen på 
K111LCA21AA004. Stäng därefter ventilen under 
gallerdurken på plan 3 i turbinhallen försiktigt. 
 

5 8105 K116MAA16AA001 
K116MAA15AA203 
K116MAA15AA001 

Kontrollera att K116MAA16AA001, 
K116MAA15AA203, K116MAA15AA001 är stängda. 
 
 

6 8108 K111LBF20DP401 Sänk Hjälpångreducerarens börvärde till ett värde 
under det tryck som finns i turbinavtappningen på 
regulator K111LBF20DP401. 
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Bilaga D: Flödesschema  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Förberedelser  

• Styr,- mätning-, indikering- och skyddkretsar 
är spänningsatta. 

Kylvatten 
• Kontroll av processkylsystemet. 

Smörjolja  
• Start av smörjoljepump. 

 Baxning  
• Start av baxning. 

HP-Hydraulik  
• Start av sekvens. 

Turbinventiler  
• Test av rörligheten på turbinventilerna. 

Fjärrvärme  
• Uppstart av system. 

Demi-vatten  
• kontroll av nivå.  
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kondensatpump 
• Start av by-pass kondensor.  

FFV1,FFV2  
• Start av pumpar.  

Dränering av 
turbin  

• Automatisk kondensatavledare. 

VCS 
• Start av sekvens.  

Tätningsånga  
• Start av sekvens. 

Vacuumpumpar 
• Start av sekvens. 

Återställ av 
skydd  

• "Acknowledge", 
Woodwardregulartorn. 

Latch on  
•  "Latch on" med "CMD on". 
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Cold/Warm/Hot 
• Kontrollera vilken typ av start.  

Chamber reheat  
• Start av sekvens.  

Uppstart  
 

Gradient of Load  
• Gå igenom sekvens.  

Testvarvtal  

• Gå till nominellt varvtal genom 
"Speed control". 

Synkronesera  
• Starta SYNCHR. - CMD. 

Tryckreglering  
• Starta "Press. control". 

Dirketkondesorn  

• Börja stäng DK-reducerventil. 

Turbin i drift 
• Noggrann övervakning. 
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Bilaga E: Projektbeskrivning 

 

Projektplan 
Sammanställa checklistor och instruktioner för Örtofta värmekraftverk 

 

1. Företaget 

Enligt Kraftringen (2014) är Örtoftaverket är ett biobränsleeldat värmekraftverk utanför 

Lund som ägs av Kraftringen. Bygget påbörjades år 2012 och det stod klart 2014. 

Årligen produceras 220 GWh el och 500 GWh värme. Pannan eldas med returträ, 

skogsbränsle och torv där stora delar är spill från pappersmassa och skogsindustrin som 

kommer att användas till fjärrvärme och el produktion. Pannan är av typen Cirkulerande 

Fluidbädd (CFB) med en totaleffekt på 110 MW. Ångflödet är 43kg/s och ångtrycket är 

112bar. Turbinen är av typen MTD 30 BE. Anläggningens verkningsgrad är 92 procent. 

 

2. Beskrivning av projektet 

På uppdrag av Kraftringen AB (Örtoftaverket) är syftet med denna uppsats att ta fram 

instruktioner, med hjälp av befintlig dokumentation, för olika driftscenarion för pannan. 

Det kommer vara scenarion som till exempel start kall panna, start varm panna, snabbt 

stopp, planerat stopp samt start/stopp av kringutrustning. Syftet med arbetet är att 

underlätta för personalen på plats genom att presentera instruktionerna på ett samlat och 

överskådligt vis. Med hjälp av befintlig dokumentation (från leverantörer och anställda), 

ska instruktioner, checklistor och flödesscheman att dokumenteras i en sammanställd 

rapport. Uppdragstagarna kommer att kunna ta hjälp av observationer på plats, 

information från driftpersonal samt att få möjlighet att göra tester på olika 

driftscenarion.  

2.1 Projektets omfattning 

De röda punkterna är ”hela kedjan” och delar av det kan komma att plockas ut och 

användas i andra, mindre scenarios. I den det hör projektet kommer vi att begränsa oss 

till ”start av kall turbin”. 

 Start panna efter revision 

 Start turbin efter revision 

 Stopp turbin och panna inför revision  

 Vattenhantering under uppstart 

 Start efter tripp/haveri kall panna 

 Start efter tripp/haveri varm panna 

 Start av kall turbin 

 Start av varm turbin 

 Start av panna/turbin vid bränsletripp 

 Stopp panna/turbin inför planerat inspektionsstopp  

 Akutstopp panna/turbin 

 Stopp när utsläppsvärden blir för höga 

2.2 Målet med projektet 

Efter avslutat projekt ska en färdig rapport ha sammanställts som omfattar olika 

driftscenarion samt tydliga instruktioner för anställda och framtida användare. 

Rapporten ska underlätta för driftpersonal i arbetet och ge en tydlig översikt för 

nyanställda hur pannan samt värmekraftverket fungerar. Syftet med studien är att 



  
 

X 

driftpersonalen ska få en djupare förståelse för värmekraftverket och pannans funktioner 

samt effektivisera arbetet på plats.      

 

2.3 Avgränsningar 

Studien kommer inte att beröra andra scenarion än de som har presenterats under punkt 

1.1 eller omfatta andra system än de som finns på Örtoftaverket. Studien kommer inte 

omfattas av en vidare uppföljning på hur Örtoftaverket har påverkats av rapporten eller 

om arbetet har effektiviserats.    

 

2.4 Metod 

Studien kommer att genomföras med hjälp av observationer på värmekraftverket samt 

befintlig dokumentation och kunskap från personal för att kunna ta fram instruktioner 

för olika driftscenarion. Vidare kommer vi även göra en litteraturstudie på de system 

som kommer beröra uppsatsen för att undersöka vad som redan finns dokumenterat 

inom detta område.  

 

3. Tidsplan 

Månad/2016-2017 Moment Möte/kontakt med 

handledare: Lars Fors 

Oktober – Sammanställa PM samt 

undersöka företaget.  

 

-  

December – Möte med Lars Wickman 

och Anders Svensson på 

Örtoftaverket i Lund.  

Varannan vecka 

Januari – Sammanställa projektplan 

– Litteratursökning + - 

Research 

– Sammanställa första 

kapitlet + metod 

Varannan vecka  

Februari  – Besöka Örtoftaverket 

– Dokumentera 

observationer och 

anteckningar från 

driftpersonal 

– Sammanställa 

observationer i text 

– Sammanställa 

litteraturstudie 

Varannan vecka 

Mars  – Sammanställa övriga 

kapitel samt komplettera 

med 

observationer/anteckningar 

vid behov 

– Färdigställa rapporten 

Deadline: v. 13 

Varannan vecka 
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4. Ansvar under projektet 

Handledare, Linnéuniversitetet: Lars Fors 

Handledare, Örtoftaverket: Lars Wickman & Anders Svensson  

Kontaktuppgifter:  

Lars Wickman, driftingenjör, Kraftringen.  Mejladress: lars.wickman@kraftringen.se 

Anders Svensson, driftchef, Kraftringen. Mejladress: anders.svensson@kraftringen.se  
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Bilaga F: Projektavslut 

 
 


