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Sammanfattning 
Iggesund Paperboard AB är ett företag inom Holmenkoncernen med verksamhet i Iggesund och 

årligen produceras över 300 000 ton kartong. För att minska användningen av fossila bränslen har 

företaget investerat i en ny sodapanna vilket har skapat nya förutsättningar i fabrikens 

sekundärvärmesystem som tar hand om fabrikens spillvärme. 

I detta projekt har möjligheterna att minska vatten- och energianvändningen i fabriken analyserats 

genom att studera fabrikens sekundärvärmesystem. Utifrån ritningar samt information från fabrikens 

loggsystem skapades en simuleringsmodell med modellverktyget Extendsim. Detta för att analysera 

hur hetvattenbehovet i sekundärvärmesystemet kan täckas när hetvattenproduktionen minskar från 

stripperkolonnen. I modellen undersöktes även den ökade fjärrvärmepotentialen i filtratvatten från 

blekerier och hetvattenöverskott då blekerierna moderniseras i fabriken. Projektet är ett examensarbete 

i civilingenjörsprogrammet i energiteknik på Umeå universitet, och har utförts under hösten 2014. 

Resultatet visar att den minskade hetvattenproduktionen från kondensorer vid stripperkolonn kan 

kompenseras med ökad hetvattenproduktion från kokerikylare samt varmvatten från rökgasskrubber då 

ånga från stripperkolonn istället används till lutförvärmning. 

Det primära ångbehovet minskar med 23 900 ton per år då ånga från stripperkolonn används till 

lutförvärmning. Detta leder till 5,17 MSEK i minskade kostnader för företaget med ett ångpris på 216 

SEK/ton, och gör en investering i regleringsutrustning lönsam med en återbetalningstid på 0,9 

månader. 

Investeringarna i och med modernisering av blekerierna har en liten påverkan på den totala 

råvattenanvändningen i sekundärvärmesystemet, dock minskar vattenanvändningen i blekerierna vilket 

ökar möjligheterna att använda sekundärvärme till andra områden. När samtliga åtgärder i blekeriet är 

genomförda är fjärrvärmepotentialen i filtratvatten och hetvattenöverskott 21 MW och kan värma en 

fjärrvärmeprimär upp till 68 °C. 
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Abstract 
Iggesund Paperboard is a company within the Holmen Group. Annually the company produces over 

300 000 tons of fiber based paperboard at the mill in Iggesund. In order to reduce the use of fossil 

fuels, the company has invested in a new recovery boiler which has created new opportunities to deal 

with waste heat in the secondary heating system. 

Opportunities of reducing the water and energy usage in the secondary heating system have been 

analyzed. A model of the system was built in the simulation software Extendsim by using blueprints 

and data from the mill’s online measurement system. The balance of hot water in the secondary 

heating system where analyzed when production of hot water from the stripper column condensers 

was reduced. Future investments in the bleaching plant were simulated to investigate the increased 

potential of using secondary heat for district heating.  

The results showed that an increase in warm water production from the flue gas scrubber and hot water 

production from lye and turpentine coolers in the cooking plant can compensate for the reduced hot 

water production from the stripper column condensers. The steam from the stripping column can then 

be used to preheat lye in the evaporation plant.  

The steam demand reduces with 23 900 tons per year by using steam from the stripping column to 

preheat lye. With a steam cost of 216 SEK/ton the annual steam savings equals to 5,17 MSEK and 

makes an investment in control equipment profitable with a payback period of 0,9 months. 

The future investments in the bleaching plant have little impact on the total water usage in the 

secondary heating system however reducing the water usage within the bleaching plant increases the 

possibilities to use secondary heat for other purposes. The potential of using filtrate water and hot 

water for district heating is 21 MW and can heat the district heating system to 68 °C. 
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1 Inledning 
Detta projekt var ett examensarbete innefattande 30 högskolepoäng inom Civilingenjörsprogrammet i 

Energiteknik vid Umeå universitet. Iggesund Paperboard var projektets uppdragsgivare. I detta kapitel 

beskrivs arbetets bakgrund, syfte och mål samt en beskrivning av genomförandet och de avgränsningar 

som gjordes. 

1.1 Bakgrund 
Iggesund Paperboard är ett bolag inom Holmen koncernen som producerar färskfiberbaserad kartong 

för grafiska produkter och förpackningar. Den svenska verksamheten är etablerad på bruksorten 

Iggesund och årligen produceras över 300 000 ton kartong.  

Att förädla träråvara är energikrävande. Massa- och pappersindustrin står idag för majoriteten av den 

totala energianvändningen för Sveriges industrier. I processen används främst ånga som energibärare, 

som produceras genom att hetta upp vatten i förbränningspannor. Primärt används returlutar som 

bränsle och innehåller dels förbrukade kokkemikalier och dels utlösta vedsubstanser. Priset på 

bränslena har en stor påverkan på massa och pappersindustrins lönsamhet, vilket regleras med 

ekonomiska styrmedel. Regleringen sker med energi- och koldioxidskatter samt utsläpprätter för att 

motivera företag att minska sin energianvändning och fasa ut de fossila bränslena. [1] 

För att hantera dessa utmaningar har Iggesund Paperboard deltagit i projektet ”Program för 

energieffektivisering inom energiintensiv industri” där företag redovisar energisparande åtgärder och 

får skattelättnader för prestationerna. För att minska beroendet på fossila bränslen har Iggesund 

Paperboard investerat i en ny sodapanna och på så sätt säkrat den framtida energi- och 

kartongproduktionen. 

I och med denna modernisering och ombyggnation har detta inneburit andra förutsättningar för 

fabrikens sekundärvärmesystem. Sekundärvärmesystemet tar hand om spillvärmen från processer och 

transporterar värmen vidare till andra processer där det finns ett energibehov. Värmetransporten sker 

med vatten som värmebärare, och forskning har visat att pappersbruk kan minska sin 

vattenanvändning genom att skapa mer slutna system. En studie visar på att vattenanvändningen kan 

minskas genom att bl. a återanvända filtrat från blekerier och att det kan leda till minskad 

energianvändning [2]. Studier visar också på positiva effekter för företag om spillvärmen kan 

användas för uppvärmning av externa förbrukare. Att använda spillvärme för uppvärmning av ett 

fjärrvärmesystem kan ge både intäkter samt minska de globala utsläppen [3]. 

Inom forskning om minskad energianvändning i sekundärvärmesystem har olika tekniker utvecklats 

för processintegration. Pinchanalys är en av teknikerna där värme och kylbehovet optimeras genom 

integrering av värmeväxlare i sekundärvärmesystemet. Tekniken utvecklades för konstruktion av nya 

anläggningar, men de finns studier där tekniken har anpassats för befintliga system med framgång [4]. 

Det finns flera möjligheter att minska vatten och energianvändningen på Iggesunds bruk. I 

indunstningen kan ånga från stripperkolonn användas antingen för lutförvärmning eller till produktion 

av hetvatten till sekundärvärmesystemet. Att använda ånga från stripperkolonnen för lutförvärmning, 

kan minska användningen av primärånga och således minska energianvändningen i bruket. Detta är 

även ekonomiskt fördelaktigt då detta minskar bränsleanvändningen. Idag kan dock inte 

lutförvärmarna användas i indunstningen, då dessa skapar obalans i indunstningssystemet. Genom att 

investera i automatisk reglering av lutförvärmarna kan problemet lösas, men då ångan från 
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stripperkolonn i nuläget används till hetvattenproduktion behöver denna produktion ersättas med andra 

alternativ. Detta för att inte skapa hetvattenbrist i sekundärvärmesystemet. 

Iggesund Paperboard planerar att investera i nya bleksteg i blekerierna då detta är en möjlighet att 

minska vattenanvändningen. Delar av blekeriet är från 1960-talet och att ersätta dagens utrustning med 

tvättpressar skulle ge ökade produktions fördelar. Detta skulle dock skapa en annan situation i 

sekundärvärmesystemet då en överkapacitet av het- och varmvatten skulle uppstå vilket skulle ge nya 

användningsområden för denna spillvärme. Att öka fjärrvärmeproduktionen är av intresse och ses som 

ett möjligt alternativ. 

Extendsim är ett väl använt simuleringsprogram inom Holmen koncernen. Ett exempel är 

projekteringen av en ny pappersmaskin(PM62) på bruket i Madrid, Spanien, då en modell för PM62 

skapades i Extendsimmiljön. Denna modell användes för att studera risken för igensättningar av 

kalciumkarbonat och kalciumsulfat i olika värmeväxlare i returmassalinjen [5]. Ett annat exempel är 

ett projekt där bakterietillväxt i pappersmassa analyserades på Iggesunds bruk. I projektet skapades en 

modell över brukets båda kartongmaskiner för att kunna hitta åtgärder för att minska detta. 

För att uppskatta vattenflödena och energianvändningen i sekundärvärmesystemet på Iggesunds bruk 

behöver en ny kartläggning göras. En modell över systemet skulle kunna ligga till grund för framtida 

investeringar och i modellen skulle vatten och energibesparingar från investeringarna kunna 

analyseras.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt var att undersöka möjligheter att minska fabrikens energianvändning och 

minska vattenanvändningen i sekundärvärmesystemet samt undersöka spillvärmens 

fjärrvärmepotential. 

1.3 Mål 
Examensarbetets mål var att skapa en simuleringsmodell över sekundärvärmesystemet i fabriken. 

Modellen skapades med hjälp av datorverktyget Extendsim för att kunna studera följande 

analysområden: 

 

 Konsekvenser och förslag på åtgärder i sekundärvärmesystemet när ånga från stripperkolonn 

används till lutförvärmning istället för hetvattenproduktion 

 Besparingar i primärånga när stripperångan används till lutförvärmning 

 Den ökade fjärrvärmepotentialen från sekundärvärme när blekerier moderniseras 

1.4 Genomförande 
Modellen över sekundärvärmesystemet skapades utifrån en kartläggning med ritningar och 

beskrivningar över systemet som källa. Även en besiktning av systemet gjordes på plats för att 

lokalisera det aktuella driftläget på flöden i fabriken. Mätdata från givare ur fabrikens loggsystem 

användes som indata i den skapade modellen. I denna modell kunde sedan de valda analysområdena 

simuleras genom att göra förändringar i modellen. Från simuleringsresultaten kunde 

vattenanvändningen i systemet analyseras. Ytterligare simuleringar gjordes för att hitta lösningar på 

hur hetvattenproduktionen kan ersättas då produktionen minskar vid stripperkolonn när stripperånga 

används till lutförvärmning. I samband med detta gjordes även en teknisk och ekonomiskkalkyl på den 

årliga besparing av primärånga som uppstår då stripperångan kan användas för lutförvärmning. 

Modellen i Extendsim användes även för att analysera effekter av en modernisering av blekerier. 
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Fjärrvärmepotentialen ur hetvattenöverskott i sekundärvärmesystemet samt ur filtratvatten från 

blekerier uppskattades utifrån dessa simuleringar.  

1.5 Avgränsningar 
Följande antaganden gjordes för att avgränsa arbetet: 

 Inga tryckfall i rörledningar 

 Inga värmeförluster till omgivningen från rörledningar och cisterner  

 Fullständig blandning i tankar antas 
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2 Teori  
I detta avsnitt presenteras teori om massatillverkning med sulfatprocessen, sekundärvärmesystemets 

funktion i massabruk samt teori om delprocesser som kan vara integrerade i ett sekundärvärmesystem. 

Även teori kring värmeväxlare samt modellverktyg inom massa- och pappersindustrin presenteras i 

kapitlet. 

2.1 Massatillverkning med sulfatprocessen 
I sulfatprocessen produceras pappersmassa genom att kemiskt separera massafibrerna från ligninet för 

barr- eller lövved. I processen ingår ett kretslopp där energi samt förbrukade kemikalier från 

separationen tas tillvara. Detta gör att råvarorna används effektivt samt minimerar energiförlusterna. I 

Figur 1 ges en översiktlig bild av alla del steg som sulfatprocessen innehåller.  

 

Figur 1: Principskiss över sulfatprocessen med tillhörande kemikalieåtervinning [6]. 

Fibermassans väg börjar med att veden barkas och huggs till flis innan det används i kokeriet. Där 

kokas flisen tillsammans med vitlut och ånga för att avskilja fibrerna från ligninet. Fibrerna skiljs 

sedan från luten i tvätteriet och luten skickas vidare till indunstningen. Luten, (svartluten) består då av 

lignin, förbrukade kokkemikalier samt vatten. Efter att fibrerna har tvättats innehåller fibermassan 

fortfarande en del lignin och andra fasta material, som separeras genom syrgasdelignifiering och 

silning för att återvinna en del av fibrerna. I blekeriet får massan sin vita färg genom att den bleks i 

olika steg, och därefter är massan klar att användas för produktion av t.ex. kartong. 

Kemikalieåtervinningens kretslopp börjar vid indunstningen, där luten torkas med ånga, så att den kan 

förbrännas. I den ångproducerande sodapannan förbränns de organiska ämnena(ligninet från veden) 

och ut ur sodapannan rinner en smälta bestående av natriumkarbonat och natriumsulfid. Smältan som 

kallas för grönlut skickas till vitlutsberedningen där natriumkarbonat omvandlas till natriumhydroxid 

och tillsammans med natriumsulfiden åter blir aktiva kokkemikalier, s.k. vitlut som sedan kan 

användas i kokeriet igen. [6] 

2.2 Sekundärvärmesystemets funktion i massabruk 
Sekundärvärmesystemets uppgift är att transportera spillvärme mellan olika processer i 

massatillverkningen. En process som arbetar i lägre temperaturregioner kan använda spillvärme från 

en annan process där processtemperaturen är högre. Värme inom temperaturintervallet 45-110°C ses 

som sekundärvärme [7]. För transporten av spillvärmen används vatten som värmebärare.  
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2.3 Indunstning 
Efter att svartluten har separerats från massafibern i kokeri och tvätteri innehåller svartluten mycket 

vatten och kan inte användas som bränsle utan att först torkas. I indunstningen höjs torrhalten på 

svartluten innan den förbränns i sodapannan. På Iggesunds bruk ökar torrhalten från c:a 16% till c:a 

72%. Ånga används för att koka svartluten, vilket får vattnet i luten att förångas. Värmeväxlingen sker 

i s.k. indunstare där ångan leds in i rör och kyls med svartluten som rinner utan på rören. Det finns två 

olika typer av indunstare, fallfilm och stigfilm, skillnaden mellan konstruktionerna beror på lutens 

riktning på de lodräta rören. Principen för en indunstare visas i Figur 2. 

 

Figur 2: Principskiss för en indunstare där ånga används för att torka luten. 

För att öka verkningsgraden på indunstningsprocessen används flera indunstare i serie och kallas då 

för effekter. En effekt består av en eller flera indunstare som arbetar inom samma trycknivå. Principen 

för en indunstning med tre effekter visas i Figur 3. För att skapa tryckskillnad i systemet används en 

ytkondensor som kyler lutångan från den sista effekten. Ytkondensorn kyls med vatten och kan 

användas för att producera ljumvatten. [7] 

 

Figur 3: Indunstning med tre effekter där lutens torrhalt ökar till vänster i figuren och ånga leds i motsatt riktning. 

Från sista effekten leds lutångan in i en ytkondensor som kyls med vatten. 
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De kontaminerade lutångkondensatet som fälls ut innehåller organiska ämnen och separeras från det 

rena kondensatet men är tillräckligt rent för att användas som sekundärvärme i en fabrik [7].  

2.3.1 Valenser 

När lutångan tappas av från den sista effekten i indunstningen kan lutångan betraktas som 

sekundärvärme. Lutånga som tappas av från en tidigare effekt kan inte helt betraktas som 

sekundärvärme då dessa avtappningar kräver att mer primärånga måste tillföras i den första effekten. 

Lutångan från respektive effekt kan klassas in efter valenser som beskriver lutångans värde skattad i 

tillförd primärånga. Dessa kan användas för att skatta hur mycket primärånga som måste tillföras då 

lutångan används till lutförvärmning.   

2.3.2 Svartlut 

Svartluten i indunstningen har olika benämningar beroende på dess vatteninnehåll. Svartlut med lägst 

torrhalt kallas för tunnlut och den med högst torrhalt kallas för tjocklut. Mängden svartlut som bildas i 

kokeriet varierar mellan barrved och lövved då massautbytet är större i lövved vilket betyder att 

mindre lignin behöver avlägsnas från massan. Andelen organiskt material,(lignin) som tillförs i 

svartluten kan beräknas enligt 

 
                         

               

           
 (1) 

 

där                                          är andelen organiskt material och                 

är procentandelen massa i torrsubstans ved. 

Den förbrukade vitluten som svartluten innehåller kan beräknas enligt 

                                                       (2) 

 

där                              är andelen vitlut,                är vitlutssatsen d.v.s. mängden 

effektivt alkali per ton ved som tillförs i kokeriet.                             är mängden ved 

per ton massa,                
   är densiteten för torrvitlut och                         är styrkan 

i vitluten d.v.s. mängden effektivt alkali per kubikmeter vitlut. 

Den totala mängden svartlut som bildas per ton massa kan då beräknas enligt Ekv (3)   

                                                   (3) 

där                                är totala mängden svartlut [8]. 

2.3.3  Stripperkolonn 

Den mest kontaminerade lutångkondensatet från indunstningen innehåller en stor del organiskt 

material och kan separeras från vattnet genom destillering. Detta kan ske i en stripperkolonn genom att 

lutångkondensatet värms upp genom värmeväxling av ånga vilket får gaserna i lutångkondensatet att 

stiga uppåt, se Figur 4. Högst upp i stripperkolonnen drivs dessa gaser ut, vilka innehåller metanol, 

organiska sulfatföreningar samt vattenånga. Genom att kondensera vattenångan i kondensorer kan 

energin tas till vara och användas till förvärmning av svartlut i indunstningen eller till produktion av 

hetvatten. De gaser som inte kondenserar skickas vidare till metanolkolonn för att separera metanolen 

från de andra gaserna. Kondensatet ur kondensorerna skickas till en dekantör där terpentinet separeras 

från kondensatet. Det renade kondensatet blandas sedan med kondensat från stripperkolonn och kallas 

då för stripperkondensat som leds vidare för att användas i andra processer. [7]  
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Figur 4: Principskiss över stripperkolonn där ånga drivs av och används till lutförvärmning eller till produktion av 

hetvatten vilket sker i separata kondensorer. 

2.4 Värmeåtervinning i rökgasskrubber 
Vid förbränningen av tjocklut i en sodapanna bildas stora mängder rökgaser, som måste renas innan de 

kan skickas ut i atmosfären. Reningen kan ske i en rökgasskrubber där även energin i rökgaserna kan 

tas tillvara. En installation av en rökgasskrubber i en befintlig pannanläggning kan höja 

verkningsgraden med 5-10% [9].  

Värmeåtervinning i en rökgasskrubber sker genom värme och masstransport mellan vattnet och 

rökgaserna. Detta sker genom att rökgaserna kommer i direktkontakt med vattnet som sprayas in i 

rökgasskrubbern. En rökgasskrubber är indelad i två steg, se Figur 5.  

 

Figur 5: A = Befuktningssteget, B = Kondenseringssteget. Flöden i en rökgasskrubber: 1. Kylvatten, 2. Uppvärmt 

vatten, 3. Rökgasernas inlopp, 4. Pump för det cirkulerande flödet i befuktningssteget, 5. Rökgasernas utlopp. 
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I det första steget, befuktningssteget (område A i Figur 5) sprayas vatten genom munstycken för att 

sänka temperaturen på rökgaserna. Detta sker genom att vattnet förångas vilket gör att koncentrationen 

av vattenånga i rökgaserna ökar och bidrar till att rökgastemperaturen sjunker. När rökgaserna stiger i 

motsatt riktning mot vattenflödet binds föroreningar och fasta partiklar till vattnet som sprayas in och 

leder till att rökgaserna renas. Vattnet cirkulerar runt i det första steget och allt eftersom vattnet blir 

förorenat byts detta vatten ut. I det andra steget, kondenseringssteget (område B i Figur 5) kyls 

rökgaserna med vatten som har en temperatur som är lägre än rökgasernas daggpunkt vilket får 

vattenångan i rökgasen att kondensera. Då avges en stor mängd värme från rökgaserna som överförs 

till vattnet och kan senare användas i andra processer i fabriken. [9] 

2.4.1 Modellering av energimängd ur rökgaserna 

Är bränsleflödet och elementarsammansättningen för bränslet som används vid förbränningen känd 

samt inloppsparametrar för rökgasskrubbern givna kan mängden rökgaser och vattenånga genom 

rökgasskrubbern bestämmas.  

 I befuktningssteget i rökgasskrubbern förångas vattnet som sprayas in vilket leder till att temperaturen 

på rökgaserna sjunker samt fukthalten i rökgaserna ökar. Om endast värme och masstransport sker 

mellan vattnet och gasen kommer gasens energiinnehåll vara konstant och vattentemperaturens 

inverkan kan försummas [10]. Vatteninnehållet i rökgaserna efter befuktningen kan då beräknas enligt  

       
     

     
  (4) 

 

där   [
     

          
]  är vatteninnehållet före rökgasskubber,   [

     

          
]  är mättnadsånghalten och 

  [
     

          
] är vatteninnehållet efter befuktningen. När detta är känt kan den energimängd, som 

avges i kondenseringssteget i rökgasskrubbern, beräknas. Är rökgaserna inte helt mättad med 

vattenånga sjunker temperaturen på rökgaserna några grader i kondenseringssteget innan vattenångan i 

rökgaserna kondenserar, därför delas beräkningen upp i två faser, före och under kondensering av 

vattenångan. 

Den energi som avges före kondenseringen av vattenångan, beräknas genom att beräkna 

mättnadstemperaturen för vattnet i rökgaserna, vilket är den temperatur där vattenångan börjar 

kondensera. Partialtrycket för vattenångan i rökgaserna kan beräknas ur sambandet mellan det totala 

trycket och halten vattenånga. Mättnadstemperaturen har ett direkt samband med partialtrycket och 

kan med ångtabeller bestämmas enligt 

            (    ) (5) 

där         [°C] är mättnadstemperaturen och           är partialtrycket för vattenångan i 

rökgaserna. 

Energimängden från rökgaserna före kondenseringen av vattenånga kan då beräknas enligt  

 

               (     ) ∫      ( )  

        

   

 (6) 

där              är mängden torra rökgaser,                  är den specifika värmekapaciteten för 

rökgaserna och är temperaturberoende.        är inloppstemperaturen i rökgasskrubbern. 
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Hur mycket energi som avges under kondenseringen beror på temperatursänkningen av rökgaserna. 

Detta påverkar hur mycket ånga som kondenserar och kan beräknas genom att anta att rökgaserna är 

mättade då de lämnar kondenseringssteget. Är sluttemperaturen känd kan partialtrycket för ångan i 

rökgaserna beräknas utifrån ångtabeller enligt  

                          (       ) (7) 

 

där             är sluttemperaturen. 

När partialtrycket,                             är känt kan innehållet av vattenånga i rökgaserna 

beräknas ur följande samband  

                        
  

     
 (8) 

där              är vatteninnehållet i rökgaserna efter kondenseringssteget. Mängden energi som 

avges under kondenseringen av vattenångan beräknas då enligt  

                       

     

    
 (9) 

 

där            är ångbildningsvärmet för temperaturintervallet och              är molmassan för 

vatten. Under kondenseringsförloppet kyls även de resterande rökgaserna och beräknas enligt

  

                                   (     )                 

 (     )                  

 

(10) 

där                  och                  är specifika värmekapaciteten för rökgaserna vid 

mättnadstemperaturen respektive sluttemperaturen.  

Den totala energimängd som avges kan då beskrivas enligt Ekv (11) 

                                                                         (11) 

   

där                 är den totala energimängden per kilogram torrt bränsle. 

Kondensatet som bildas under förloppet bidrar till ett ökat vattenflöde ut ur rökgasskrubbern. 

Mängden kondensat som bildas kan beräknas utifrån skillnaden i vatteninnehåll under 

kondenseringssteget i rökgasskrubbern beräknas enligt 

            
     

    
 (12) 

där                     är kondensatmängden. [9], [11]  
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2.5 Blekeri 
Efter kokningen är fibermassan brunfärgad och innehåller mindre ligninrester som måste blekas för att 

fibermassan skall nå önskad ljushet. Blekningen sker i olika bleksteg där blekningskemikalier används 

för att höja ljusheten hos fibermassan. Olika beteckningar används för att benämna vilken 

blekningskemikalie som används i det olika blekstegen. I ett klordioxidsteg, (D) oxiderar 

ligninresterna vilket gör dem vattenlösliga och kan tvättas bort med vatten. I ett alkalisteg, (E) löses 

ligninresterna med natriumhydroxid och effekten kan förstärkas med syrgas (O) och väteperoxid (P). 

Alkalisteget är något aggressivare och löser ut mer lignin än ett klordioxidsteg. [8]  

På Iggesunds bruk finns följande bleksteg i blekerierna, se Tabell 1, där lövfiber- och barrfibermassa 

används i blekeri 3 respektive 4. I blekstegen används varmvatten eller hetvatten som tvättvätska. 

Tabell 1: Blekstegsordningen i blekerierna på Iggesunds bruk. 

Blekeri 3 Blekeri 4 Blekningskemikalie Bleksteg 

D0 D0 Klordioxid Syrabildande 

EOP EOP Natriumhydroxid, Syre, Väteperoxid Alkalisk 

D1 D1 Klordioxid Syrabildande 

EP  Natriumhydroxid Alkalisk 

D2 D2 Klordioxid Syrabildande 

 

För att minska vattenanvändningen kan filtratvatten i blekstegen användas genom s.k. återkoppling 

[2]. Filtratvatten är förorenat vatten som har filtrerats ut från ett bleksteg senare i processen. En 

återkoppling görs mellan bleksteg där samma blekningskemikalie används och filtratet ersätter då 

vattnet som annars behöver tillföras, se Figur 6. 

 

Figur 6: Principskiss över två bleksteg där filtratvatten från det högra bleksteget återkopplas och används i det 

vänstra bleksteget. 

. 

2.5.1 Spädfaktor 

Spädfaktorn är mått för att beskriva tvättprocessens karaktär för tvättfilter, diffusörer och tvättpressar i 

blekeri samt kokeri. För att uppskatta mängden tvättvätska som krävs i ett bleksteg beräknas 

spädfaktorn, (SF) enligt  

           (13) 

där      
     är totala mängden tvättvätska och      

     är mängden vätska i massan efter 

bleksteget [8]. Är den totala mängden fibermassa i vätska och massakoncentrationen i denna given, 

kan mängden vätska i massan beräknas.  
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2.6 Lokalvärme 
Sekundärvärme används för uppvärmning av lokaler och byggnader. Utifrån dimensionerat 

effektbehov på värmeväxlare för uppvärmning kan de specifika effektförlusterna för en byggnad 

beräknas enligt  

 
           

    

       
 (14) 

där         är dimensionerad effekt på värmeväxlare,          och          är den 

dimensionerande innetemperaturen respektive dimensionerande utetemperaturen. Det momentana 

effektbehovet från sekundärvärmesystemet kan då beräknas enligt följande 

                   (          )     (15) 

där            och          är inne- respektive utetemperaturen och       är interngenererad värme i 

byggnaden. [10] 

2.7 Värmeväxlare 
För att uppskatta värmeöverföringen i en värmeväxlare där två fluider används kan effektöverföringen 

beräknas med följande formel 

    ̇     (16) 

där  ̇        är flödet för fluiden,              är värmekapaciteten för fluiden och         är 

temperaturskillnaden mellan inlopp- och utloppstemperatur. 

En befintlig värmeväxlare kan utsättas för kontaminering vilket försämrar värmeväxlarens prestanda. 

För att beräkna värmeväxlarens värmegenomgångstal kan effekten på värmeväxlare beskrivas enligt 

           (17) 

där           är värmegenomgångstalet,      
    är värmeöverföringsarean och           är 

logaritmiska medeltemperaturdifferensen. För en motströmsvärmeväxlare beräknas den logaritmiska 

medeltemperaturen enligt  

 

{
 
 

 
      

       

  (
   
   

)

               

               

 (18) 

 

där         är in- och utloppstemperaturer för den varma fluiden och    är in- och utloppstemperaturer 

för den kalla fluiden. [12] 

2.8 Modellverktyg inom massa- och pappersindustrin 
Det finns ett flertal modellverktyg för simulering av processer i massa- och pappersindustrin och 

nyttjandet varierar stort. WinGEMS är ett modellverktyg som bl.a. har använts för att studera 

konsekvenser av ökat massautbyte i befintligt massabruk [13]. Extendsim är ett annat modellverktyg 

som är välanvänt inom Holmenkoncernen och gör det möjligt att analysera hela system. 

Modellverktyget har t.ex. använts vid förprojekteringen av pappersmaskinen(PM62) vid bruket i 

Madrid, Spanien för att undersöka igensättningar av kalciumkarbonat och kalciumsulfat i 

värmeväxlare på returmassalinjen [5]. Modellverktyget har även använts för att simulera 

tillverkningen vid de två kartongmaskinerna på Iggesunds bruk. Där Extendsim användes för att 

minimera bakterietillväxten i massan genom att optimera temperaturen i massan. 
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2.8.1 Extendsim 

Extendsim är ett simuleringsprogram från företaget Imagine That Inc som startades 1987 för att 

utveckla föregångaren till Extensim programmet. Extendsim 9 är den senaste versionen som släpptes 

2014. Programmet har ett brett användningsområde och kan användas för simulering av biologiska, 

kemiska och fysikaliska men även ekonomiska system. Programmet tillåter att användaren skapar 

egna bibliotek för att bygga modeller inom specificerade områden. Front Way är ett företag som har 

utvecklat bibliotek mot papper- och massaindustrin för simulering av pappersmaskiner men även för 

fiberlinjer.  

I Extendsimmiljön skapas modeller med hjälp av fördefinierade block som till exempel en pump eller 

en cistern, se Figur 7 och för att skapa flöden mellan blocken kopplas blocken ihop med hjälp av 

linjer. 

 

Figur 7: Exempel på hur modeller skapas i Extendsim. 

Inställningarna för t.ex. en pump definieras sedan i blockets dialogruta, se Figur 8.  

 

Figur 8: Exempel på hur inställningarna för en pump specificeras i ett block. 
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3 Beskrivning av sekundärvärmesystemet  
I detta kapitel beskrivs Iggesunds bruks sekundärvärmesystem samt vilka delprocesser som är 

integrerade i systemet.  

3.1 Sekundärvärmesystemet på Iggesunds bruk 
I Figur 9 ges en översikt över sekundärvärmesystemet på Iggesunds bruk samt de delprocesser som 

producerar och använder sekundärvärmen. Systemet består av fyra cisterner med olika 

temperaturnivåer. Från en blandvattencistern pumpas majoriteten av det mekaniskt renade vattnet 

(råvattnet) in som används i systemet. Blandvattnet används i indunstningen, där temperaturen höjs till 

45 °C, och kallas då ljumvatten. Ljumvattnet används för att kyla rökgaserna i rökgasskrubbern vid 

sodapannan och värms då upp till ca 65 gradigt varmvatten. I kokeriet används 55 gradigt, tempererat 

vatten som har blandats med ljumvatten och varmvatten från cisternerna. Från kokeriet fås ca 85 

gradigt hetvatten från tunnlut-, terpentin- och kokarbottenkylare som skickas till hetvattencistern. Där 

blandas hetvatten från stripperkolonn samt imkondensor för att sedan användas i blekeriet. 

Sekundärvärme används även till uppvärmning av fastigheter (lokalvärme), matarvattenförvärmning, 

fjärrvärme, ett antal mindre användare vid fiberlinjerna och vitlutsberedningen. Lutångkondensatet, 

som används vid fiberlinjerna, tas från kondensattankar och vid underskott tillförs varmvatten från 

varmvattencistern. Under normalproduktion utan driftstörningar behöver ingen primärånga användas 

för att producera sekundärvärme [14]. 

 

Figur 9: Principskiss över sekundärvärmesystemet på Iggesunds bruk där de mindre producenterna och användarna 

är exkluderade. 

För att förenkla fortsatt läsning har de fyra olika typerna av vatten definierats i Tabell 2 med 

tillhörande temperaturnivåer. Det mekaniskt renade vattnet, som används i systemet, kallas för 

råvatten där temperaturen följer årsvariationerna från källan. 
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Tabell 2: Olika benämningar på vatten som används i sekundärvärmesystemet på Iggesunds bruk. 

Namn Temperatur [°C] 

Blandvatten 9-12 

Ljumvatten 45 

Varmvatten 65 

Hetvatten 85 

 

3.2 Producenter och användare 
Delprocessena i massatillverkningen kan delas in i producenter och användare av sekundärvärme. 

Producenterna har ett kylbehov där de avger sekundärvärme och användare har ett behov av 

sekundärvärme. På Iggesunds bruk är följande delprocesser producenter av sekundärvärme: 

 Indunstning 

 Kondensorer vid stripperkolonn 

 Kokerikylare 

 Rökgasskrubber 

 Imkondensor 

 Läckageångkondensor samt generatorkylning för ångturbin 

 Grönlutkylare 

Sekundärvärmen används till följande områden: 

 Tvättvatten i blekerier 

 Matarvattenförvärmning 

 Upptining av ved före barkning 

 Lokalvärme 

 Fjärrvärme 

 Vitlutsberedning 

Lutångkondensatet från indunstningen används vid processer i: 

 Fiberlinje 3 

 Fiberlinje 4 

 Vitlutsberedning 
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4 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångsättet som användes för att skapa modellen över 

sekundärvärmesystemet vilket innefattar val av mätdata, val av processer i massafabriken, 

kartläggning av flöden, uppbyggnad av modell samt ett avsnitt om de analysområden som undersöktes 

i studien. 

4.1 Val av mätdata   
Mätdatat hämtades från fabrikens loggsystem där flödesgivare och temperaturgivare loggas 

kontinuerligt. Då energi och vattenflödena varierar med årstiderna valdes en vinter och sommarperiod 

för simulering. Valet av mätintervall baserades på SMHIs definitioner då årstiderna inträffar i 

Iggesund och mätdatat togs under perioden 2013-12-01 till 2014-03-31 och 2014-06-01 till 2014-09-

15 för vinter- respektive sommarperioden. Mätvärden för normalmassaproduktion i fabriken valdes ut 

genom att filtrera bort värden där produktionen i kokeri och blekeri stod stilla eller var låg. Utifrån 

mätdatat beräknades sedan medelvärden på temperatur och flöden för vinter och sommar.  

Temperaturer och flöden genom värmeväxlare beräknades i första hand utifrån mätdatat. När inlopp 

eller utloppstemperaturen saknades beräknades temperaturen fram genom energibalanser över 

värmeväxlarna. I diskussion med några av brukets ingenjörer uppskattades temperaturer och 

massflöden i kokeriet för den terpentin och de lutar som kyls i värmeväxlare, då givare inte sitter i 

direkt anslutning till värmeväxlarna [15]. 

Från tidigare utredning utförd av Åf  hämtades information om sekundärvärmeproduktionen från 

metanolkolonn samt sekundärvärmebehovet för upptining av ved före barkning samt till 

vitlutsberedningen [14]. Ytterligare information om sekundärvärmeproduktion från imkondensor, 

läckageångkondensor och generatorkylare hämtades från Iggesunds Bruks Energisamordnare, Sten 

Valeur [16]. 

4.2 Val av processer i massafabriken 
Då syftet med projektet var att analysera blekerier samt stripperkolonnen i indunstningen prioriterades 

de stora producenterna och användarna av sekundärvärme för att få vatten- och energibalansen i 

sekundärvärmesystemet. För processer som använder sekundärvärme inom vitlutsberedningen 

användes information från tidigare utredning utförd av Åf då behovet av sekundärvärme är litet samt 

att det saknas mätdata på grund av få mätgivare i de aktuella processavsnitten.  

Iggesunds fjärrvärmenät är idag integrerat med fabriken där sekundvärme tas från filtratvattnet från 

blekerierna. För att beräkna fjärrvärmepotentialen användes inte begränsningarna i detta system då 

planer finns att även förse Hudiksvalls fjärrvärmenät med värme vilket skulle ställa nya krav på 

primärflöde och temperaturer på framledning och returledning. 

4.3 Kartläggning av flöden 
Utifrån ritningar och skärmbilder från fabrikens datorsystem på de delprocesser som är integrerade i 

sekundärvärmesystemet kunde det aktuella driftläget i fabriken upprättas. Tillsammans med operatörer 

gjordes även en besiktning av systemet för att säkerställa vilka ventiler som är stängda och vilket 

vatten som används i delprocesserna. I blekerier undersöktes vattenanvändningen till respektive 

bleksteg för att få information kring vart varm- och hetvatten används från sekundärvärmesystemet 

under normaldrift. Även vattenanvändningen till tunnlut- och terpentinkylare i kokerierna undersöktes 

då informationen från ritningarna var bristfällig kring vilken typ av vatten som används i respektive 

kylare.  
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4.4 Uppbyggnad av modell 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångsättet för uppbyggnaden av modellen och hur modellen anpassades 

till processer som är kopplade till sekundärvärmesystemet samt vilka antaganden som gjordes.  

Då Iggesund Paperboard har tidigare skapat flera modeller i modellverktyget Extendsim valdes även 

detta modellverktyg för simulering av sekundärvärmesystemet. För att lära sig grunderna i 

programmet studerades detta under en intensivkurs i början av projektet hos företaget Frontway AB. 

Enligt teorin om programmet Extendsim används olika block för att skapa en modell. För att skapa 

modellen över sekundärvärmesystemet behövdes flera delmodeller för de processer som är kopplade 

till sekundärvärmesystemet skapas, vilket beskrivs i följande kapitel nedan.  

4.4.1 Indunstning 

Effekterna i de två indunstningarna arbetar dels i serie men också parallellt med varandra vilket gör 

systemet komplext. Indunstning 3 och 4 består av 6 effekter vardera med stigfilmsindunstare i den 

tidigare och fallfilmsindunstare i den senare. I indunstningen finns även lutcisterner samt flashtankar 

där luten tappas av efter varje effektsteg. Tunnluten från båda kokerierna mixas med torrare lut till 

blandlut innan den fördelas mellan indunstning 3 och 4.  

Genom att se indunstningarna som ett helt system betraktades endast de flöden som går in och ut ur 

systemet. Den totala mängden lutångkondensat som bildas beräknades utifrån skillnaden i tunnluts- 

och tjocklutsflöde genom indunstningen. Torrhalterna för tunn- och tjockluten hämtades från 

loggsystemet och mängden torrsubstans svartlut från respektive kokeri beräknades utifrån Teori 2.3.2, 

se beräkning i Tabell 13 i 1 – Beräkning av simuleringsparametrar för torrsubstans svartlut samt 

lutångkondensat.  

Då lutångan kondenserar i ytkondensorerna antogs fördelningen av lutångkondensatet mellan 

indunstningarna vara lika med kyleffektfördelningen mellan ytkondensorerna. Hur lutångkondensatet 

fördelas inom respektive indunstning beräknades utifrån medelvärden på flödesgivare.  

Den energimängd som överförs till Ljumvattnet vid kylning av de två ytkondensorerna antogs vara 

proportionell med mängden lutånga som kondenserar i respektive indunstning. Utifrån mätdata på 

vattenflödet och temperaturskillnaden över ytkondensorerna kunde effekten beräknas med Ekv (19).  

Lutångkondensatet som produceras i indunstningen används som sekundärvärme i de två fiberlinjerna. 

Från mätdata på flödesgivare vid kondensattankarna uppskattades sekundärvärmebehovet för dessa 

användare. 

4.4.1.1 Stripperkolonn 

Effekten på de två kondensorerna, som producerar Hetvattnet från stripperkolonnen, bestämdes utifrån 

mätdata på primärångflödet som tillförs i stripperkolonnen vilket är den enda energi som får 

lutångkondensatet att förångas. Lutångkondensatet antogs vara mättade och den energi som överförs 

uppskattades till primärångans fasomvandlingsenergi, ångvärmet. Den ånga som drivs av från 

stripperkolonnen innehåller metanol och terpentingaser som inte kondenserar i kondensorerna. För att 

ta hänsyn till detta reducerades ångvärmet för primärångan till 75% av ångvärmet [14]. Temperaturen 

på hetvattnet som produceras i kondensorerna uppskattades utifrån mätdata från loggsystemet. 
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4.4.2 Rökgasskrubber 

Delmodellen för rökgasskrubbern skapades för beräkning av vattenflödet och temperaturen på 

varmvattnet från rökgasskrubbern. Då vattenflödet genom rökgasskrubbern regleras efter vattennivån i 

varmvattencisternen skapades en reglering i modellen som håller nivån i varmvattencisternen på en 

konstant nivå [16]. Temperaturen på varmvattnet ut från rökgasskrubbern varierar beroende på 

rökgasflödet samt mängden vatten som kyler rökgaserna, se Figur 10, därför antogs även effekten på 

rökgasskrubbern variera. Enligt mätdata i Figur 10 är varmvattentemperaturen relativt konstant vid 

lägre varmvattenflöden. När varmvatten flödet ökar sjunker varmvattentemperaturen vilket antas bero 

på att den maximala effekten på rökgasskrubbern har uppnåtts. För att efterlikna detta i delmodellen 

valdes därför att använda ett medelvärde på varmvattentemperaturen vid låga varmvattenflöden och 

när flödet ökar antogs den maximala effekten på rökgasskrubbern uppnås vid ett specifikt flöde vilket 

får varmvattentemperaturen att sjunka, se Figur 10.  

 

Figur 10: Varmvattentemperaturens beroende på massflödet i rökgasskrubbern vid ett tjocklutsflöde mellan 78-82 

m3/h. Mätdata mot önskad modellfunktion. 

Den maximala effekten från rökgasskrubbern beräknades enligt  

 

                (∑                                   

 

   

)   (   ) (19) 

 

där                           är produktionen för ett kokeri,                   är mängden 

tjocklut som produceras från kokeriet och  (   )           är den specifika energimängd som avges 

till varmvattnet som en funktion av rökgastemperaturen ut ur rökgasskrubbern. Nedan beskrivs hur de 

två senare komponenterna togs fram. 

Tjocklutsflödet uppskattades utifrån mätdata på flöde och torrhalt för tjockluten. Vid beräkningen av 

den specifika energimängd som tillförs varmvattnet i rökgasskrubbern, användes 

elementarsammansättningen på torrsubstans från prover på den svartlut som förbränns i sodapannan, 

se Tabell 3. Innan rökgaserna når rökgasskrubbern är temperaturen på rökgaserna 140 °C, fukthalten 

26% samt syreöverskottet 4%.  
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Tabell 3: Elementarsammansättning för svartlut från fyra prover tagna mellan 2013-03-13 och 2014-04-03. 

Ämne Vikt [%] 

C 30 

H2 4 

N2 0,06 

O2 38 

S 5 

Aska 23 

Totalt 100 

 

För att beräkna fukthalten innan det andra steget i rökgasskrubbern antogs rökgasernas energiinnehåll 

vara konstant då rökgaserna befuktas under första steget, enligt teori 2.4.1. Efter första steget är 

temperaturen på rökgaserna nära den våta temperaturen, därför antogs en befuktningsgrad på 95% och 

fukthalten efter första steget kunde då beräknas med Ekv (4) [9]. För att sedan beräkna energimängden 

då rökgaserna kyls i det andra steget i rökgasskrubbern användes teorin i kapitel 2.4.1. För att skapa 

funktionen för energimängden användes beräkningsprogrammet MATLAB där beräkningen gjordes 

för flera sluttemperaturer på rökgasen. Funktionen som används i modellen skapades genom att göra 

en polynomregression av tredjegraden på resultatet från beräkningen.  

4.4.3 Terpentin, matarvattenförvärmare samt tunnlutskylare 

Utifrån mätdata ur loggsystemet uppskattades effektöverföringen i terpentinkylare och 

matarvattenförvärmare samt tunnlutskylare. Medeleffekten uppskattades för vinter och sommar 

perioden genom att avläsa temperaturer och massflöden på sekundärvärmesidan för värmeväxlarna. 

Medeleffekten beräknades enligt Ekv (19). 

4.4.4 Blekerier 

Delmodellerna över blekerierna skapades utifrån ritningar på blekstegen i blekerierna. Bleksteg där 

varm- och hetvatten används från sekundärvärmesystemet lades till i modellerna. Flödet för massa 

samt ångvärmeväxlare, som påverkar temperaturen på massan, simulerades i modellen. För att ej göra 

modellen mer komplex än nödvändigt har de komponenter som inte påverkar temperaturer och inte har 

någon koppling till sekundärvärmesystemet ej modellerats. Flödet av tillsats kemikalier i processen 

uteslöts då det totala tvättvätskeflödet är betydligt större än kemikalieflödet. 

För delmodellerna över blekeri 3 och blekeri 4 skapades ett standard block som användes för att 

modellera tvättfilter, diffusörer samt tvättpressar. I blocket specificerades massakoncentrationen ut 

samt tvättvätskebehovet med hänsyn till spädfaktorn enligt teori 2.5.1.  

Massakoncentrationen ut från tvättfiltrerna i blekeri antogs vara 10%, från diffusörerna 12%, samt 

28% från de tvättpressar som installerats. Tvättvätskeflöde för blekeri 4 insamlades för att beräkna 

spädfaktorerna för D0, EOP, D1, D2. Från mätdatat hittades ett samband mellan spädfaktorn och 

blekeriproduktionen för bleksteget D0 och D2. En linjäranpassning efter detta samband gjordes och 

implementerades i dessa block. Tvättvätskeflödet för EOP steget antogs vara konstant då ingen 

reglering görs. För D1-diffusören används filtratvatten från D2 som tvättvätska. 

I blekeri 3 tillförs hetvatten i D0, D1, EP-bleksteg samt varmvatten till EOP, D2-bleksteg. Då blekeriet 

saknar enskilda flödesgivare för respektivebleksteg beräknades spädfaktorn utifrån totalflöden på 

hetvatten och varmvatten till blekeri 3 och 4. Spädfaktorn antogs vara samma för det bleksteg som 

använder hetvatten och samma antagande gjordes för de varmvattenanvändande blekstegen.  
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4.4.5 Lokalvärme 

Uppgifter om dimensionerande effekt på värmeväxlare för lokalvärme hämtades från företaget 

VärmeVent Ingenjörsbyrå AB och byggnadernas specifika förluster beräknades med Ekv (14). 

Medelutetemperaturen för vinter hämtades från SMHIs databas. Medelinnetemperaturen uppskattades 

utifrån dimensionerande innetemperaturer för industrilokaler. Då de ger en uppskattning på en 

genomsnittlig genererad internvärme. Medeleffektbehovet under vintern för byggnaderna beräknades 

sedan med Ekv (15). Då medelutetemperaturen under sommaren är hög antogs ingen sekundärvärme 

behövas för uppvärmning av byggnader under sommaren. Varmvatten från sekundärvärmesystemet 

används till lokalvärme. I brist på information antogs uppvärmningssystemen vara 60/40-system, d.v.s. 

60 °C i framledning och 40 °C i returledning. Det inkommande varmvattnet kyldes till 45 °C för att ta 

hänsyn till att värmeväxlare inte är ideala. 

4.4.6 Resterande system 

Regulatorer användes för reglering av det tempererade 55 gradiga vattnet där ljumvatten och 

varmvatten blandas. Även en reglering av det varmvattenflöde som används för att styra 

blandvattentemperaturen från cistern applicerades i modellen.  

4.5 Analysområden 

4.5.1 Stripperkolonn 

Eftersom ångan från stripperkolonn används för lutförvärmning minskar hetvattenproduktionen från 

intilliggande kondensorer och ökar sannolikheten för hetvattenbrist i sekundärvärmesystemet. 

Simulering med lutförvärmning analyserades för sommar- och vinterfallet. För att lösa hetvatten 

bristen undersöktes möjligheterna, att öka hetvattenproduktionen från terpentin- och tunnlut- och 

kokarbottenkylare i kokeri 4, genom att höja temperaturen på det tempererade vattnet som kyler dessa. 

Simuleringar gjordes där temperaturen höjdes från 55 °C till 57 °C respektive 60 °C. För att beräkna 

de förändrade utloppstemperaturerna från kylarna utnyttjades sambandet enligt Ekv (17) där 

värmegenomgångstalet antogs vara konstant vid mindre temperatur- och massflödesförändringar 

genom kylarna.  

För att beräkna mängden primärånga som besparas, då ångan från stripperkolonnen används till 

lutförvärmning beräknades lutförvärmarnas effektbehov. Effektbehovet beräknades med Ekv (19) 

utifrån mätvärden i loggsystemet på flödet och temperaturskillnaden för mellanluten som förvärms. 

När ånga från stripperkolonn används till lutförvärmning minskar avtappad lutånga från effekt 2 och 3 

i indunstning 3. Skillnaden i primärånga som då inte behöver tillföras i den första effekten användes 

valenser för effekt 2 och 3, enligt teori 2.3.1. När stripperångan används till luftförvärmning måste 

mer primärånga tillföras för att öka stripperångas renhet. Det är dock svårt att uppskatta den ökade 

mängden primärånga som då måste tillföras. I diskussion med energisamordnare, Sten Valeur antogs 

10% av den primärånga som inte behöver tillföras i effekt 1 användas till detta. Skillnaden i 

nettotillförsel av primärånga som då besparas beräknades för ett helår.  Tillgängligheten för 

indunstningen antogs till 90% för att ta hänsyn till risken att utrustningen står stilla under året.  

För att beräkna den ekonomiska besparingen användes internpriser på besparad primärånga som 

baseras på en summering av marginalbränslen. Investeringskostnaden för den automatiska regleringen 

hämtades från interna uppskattningar. 
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4.5.2 Modernisering av blekerier 

För att undersöka hur sekundärvärmesystemet påverkas av en modernisering av blekerierna, har detta 

simulerats i modellen. Moderniseringen planeras att ske i etapper där filtratvatten återkopplas och 

diffusörer i blekeri 4 och tvättfilter i blekeri 3 byts ut till tvättpressar enligt en åtgärdsplan, se Tabell 4. 

Tabell 4: Beskrivning av åtgärdsplan för planerade moderniseringar i blekerierna  

Åtgärdsplan Beskrivning för Blekeri 4 Beskrivning Blekeri 3 

1 Byte av D0-diffusör till tvättpress  

2 Utnyttja D1-filtrat i D0-tvättpress  

3 Tvättpress istället för EOP-tryckdiffusör  

4  Byte av tvättfilter till tvättpressar 

 

Åtgärderna simulerades efter åtgärdsplanen och jämfördes mot ett grundfall där inga åtgärder vidtas. 

Då även möjligheterna att använda blekerifiltratet till fjärrvärme var av intresse för analys, användes 

vinterfallet som grundfall. I grundfallet används filtrat från D1 i blekeri 4 samt från tvättfilter 4 och 7 i 

blekeri 3 vilket överensstämmer med dagens utrustning. 

Tabell 5 visar vilka filtratvatten som användes till fjärrvärme för respektive åtgärd. 

Tabell 5: Beskrivning av vilka blekerifiltrat som användes till fjärrvärme 

Åtgärdsplan Filtratvatten från Blekeri 4 Filtratvatten från Blekeri 3 

1 D0 EOP, D2 

2 D0, D1 Samtliga tvättapparater 

3 D0, EOP, D1 Samtliga tvättapparater 

4 D0, EOP, D1 Samtliga tvättapparater 
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5 Resultat & Diskussion 
I detta kapitel presenteras och diskuteras resultaten som har uppnåtts. Detta innefattar verifiering av 

simuleringsmodell samt diskussion av resultatet från de två analysområdena, stripperkolonnanalys och 

modernisering av blekeri. 

5.1 Simuleringsmodellen 
För att verifiera hur väl modellen stämmer överens med verkligheten gjordes en jämförelse med 

mätdata från loggsystemet. Då rökgasskrubbern har en betydanderoll i sekundärvärmesystemet valdes 

att presentera verifieringen av denna delmodell i detta kapitel. Även verifieringen av delmodellerna för 

blekerier presenteras nedan då även dessa delmodeller har en betydanderoll i analysen. 

5.1.1 Rökgasskrubbermodellen 

För att kontrollera modellens överenstämmelse med mätdata analyserades varmvattentemperaturen 

från rökgasskrubbern vid olika massflöden. Från jämförelsen kan det uttydas att modellens 

varmvattentemperatur stämmer väl överens med mätdatat vid lägre massflöden, se Figur 11. Vid högre 

massflöden ger modellen en högre temperatur på varmvattnet än vad mätdatat visar. Detta visar på att 

den maximala effekten som rökgasskrubbern kan överföra till vattnet är överskattad i modellen. Då 

brännslutsflödet i modellen kalibrerades mot mätdata på brännlutsflöde och kokeriproduktion visar 

resultatet att funktionen för den specifika energimängd som överförs till varmvattnet är den största 

felkällan i överskattningen.  

 

Figur 11: Jämförelse mellan modell och mätdata från vinter- och sommarperioderna vid ett brännlutsflöde mellan 78-

82 m3/h. 

Då modellen inte gav tillfredställande resultat valdes att istället skapa en funktion där 

varmvattentemperaturen beror på vattenflödet genom rökgasskrubbern. Ett polynom skapades med 

regressionsanalys på mätdata där brännslutsflödet var mellan 74-80 m
3
/h. Medelmängden kondensat 

som bildas uppskattades till 45 ton/h där rökgasen antogs vara mättad luft vid 70°C som kondenserar 

till 45°C vid medelrökgasflödet genom rökgasskrubbern. 
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5.1.2 Blekerier 

För delmodellen över blekeri 4 verifierades tvättvätskeflödet för respektive bleksteg. Då modellen 

baseras på mätdata för vinter och sommarperioden valdes mätdata från en annan period för att verifiera 

att modellen även stämmer med mätdata från andra perioder, se Tabell 6.  

Tabell 6: Jämförelse mellan modell och mätdata på tvättvätskeflöde för respektive bleksteg för perioden 2014-09-15 

till 2014-10-15. Redovisat mätdata är filtrerade medelvärden vid en massaproduktion i blekeriet på 21 ton/h. 

 Mätdata        Modell        Avvikelse     

D0-diffusör 199 206 4 

EOP-diffusör 195 192 -1 

D1-diffusör 206 215 4 

D2-diffusör 206 215 5 
 

Från jämförelsen kan de uttydas att delmodellen har god överenstämmelse mot uppmätt data med en 

avvikelse på maximalt 5% för samtliga bleksteg. Avikelsen är mindre för EOP-diffusören där 

tvättvätskeflödet är konstant under året.  

Tvättvätskeflödet för delmodellen över blekeri 3 verifierades mot totala flöden av het- och varmvatten 

från cisterner till både blekeri 3 och 4. Avvikelserna i tvättvätskeflöde kalibrerades genom att justera 

spädfaktorerna i blekeriet. 

5.1.3 Systemet i helhet 

Modellens resultat verifierades mot mätdata på flöden till producenter och användare i 

sekundärvärmesystem, men även totalflöden i blandningspunkter samt förgreningar i systemet. 

Resultatet visar att flödena till enskilda producenter och användare avviker maximalt 13% med 

undantag för större avvikelser i varmvattenflöden från cistern. Avvikelsen i det varmvattenflöde som 

blandas med ljumvatten för att få önskad temperatur på vattnet till kokerikylarna, antas bero på ett 

givarfel då flödet efter blandningspunkten har liten avvikelse. Efter diskussion med inblandande parter 

gjordes ingen korrigering i modellen. En avvikelse i varmvattenflödet till Driftcentral, 

generatorbyggnad och sodapanna visar på att beräkningen av lokalvärmen, som varmvattnet används 

till överskattades i modellen. Detta korrigerades med att inte ta med detta flöde i modellen då det råder 

en oklarhet kring vart detta varmvatten tar vägen. Det uppmätta flödet på 30 ton/h är lite i förhållande 

till andra flöden i systemet och bör således ej påverka resultatet nämnvärt. 

5.2 Stripperkolonnanalys 
I modellen simulerades ett grundfall där ånga från stripperkolonn används till hetvattenproduktion. 

Detta grundfall jämfördes sedan med en simulering där stripperångan användes till lutförvärmning för 

att undersöka om det uppstår hetvattenbrist i sekundärvärmesystemet. Ytterligare två fall simulerades 

där hetvattenproduktionen från kylare i kokeriet höjdes för att kompensera för hetvattenbristen i 

systemet. Denna analys gjordes för både vinter och sommarfallet för att undersöka eventuella 

årstidsvariationer. 

Resultatet från simuleringarna visar att då ånga från stripperkolonn används till lutförvärmning uppstår 

en hetvattenbrist i sekundärvärmesystemet i jämförelse med då ångan endast används till 

hetvattenproduktion, se Tabell 7. När lutförvärmning simulerades kompenserades hetvattenbristen 

med varmvatten från rökgasskrubbern vilket gav en lägre temperatur på hetvattnet, när det späds med 

varmvattnet.  
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Lösningen att öka hetvattenproduktionen från kokerikylarna genom att höja temperaturen på det 

ingående temperade vattnet visar på att hetvattenbristen är möjlig att kompensera. Att höja 

temperaturen till 57°C på det tempererade vattnet till kokerikylarna ger den högsta 

hetvattentemperaturen från cistern i jämförelse med att inte justera temperaturen och endast använda 

varmvatten från rökgasskrubbern. Dessa två simuleringar ger dock liknande resultat då skillnaden i 

hetvattentemperatur mellan det två alternativen är försumbar i sammanhanget. När temperaturen på det 

tempererade vattnet höjs till 60°C ökar hetvattenproduktionen tillräckligt mycket för att det skall 

uppstå ett hetvattenöverskott i sekundärvärmesystemet dock sjunker utloppstemperaturen från 

kokerikylarna när vattenflödet ökar genom dem. Detta leder till en lägre hetvattentemperatur i 

jämförelse med de två tidigare alternativen.  

När hetvattenproduktionen ökar från kokerikylarna ökar även vattenflödet genom rökgasskrubbern, 

vilket även ökar risken att varmvattentemperaturen i sekundärvärmesystemet sjunker. Under 

sommarfallen ligger vattenflödet genom rökgasskrubbern mellan 975-1100 ton/h men för vinterfallen 

är vattenflödet mellan 1270-1450 ton/h vilket visar att risken att varmvattentemperaturen sjunker är 

större under vintern.  

Tabell 7: Jämförelse av hetvattenproduktion och vattenanvändning för vinter och sommarfallet. 

 Endast  

hetvattenproduktion 

Lutförvärmning Enhet 

Tempererat vatten till kylare 55 55 57 60 °C 

Vinter      

Råvatteninflöde 1340 1340 1340 1440 ton/h 

Vattenflöde till rökgasskrubber 1270 1370 1380 1450 ton/h 

Hetvatten över/underskott (+/-) 59 -101 -47 164 ton/h 

Hetvatten 80,8 77,3 77,7 76,3 °C 

Sommar      

Råvatteninflöde 1960 1960 1960 1960 ton/h 

Vattenflöde till rökgasskrubber 975 

 

1050 1060 1100 ton/h 

Hetvatten över/underskott (+/-) 62 -66 -10 108 ton/h 

Hetvatten 81,5 79,2 79,5 78,2 °C 

 

Sammantaget visar resultatet att hetvattenbristen går att kompensera då ånga från stripperkolonn 

används till lutförvärmning. Risken att varmvattentemperaturen sjunker är mindre under sommaren 

och att höja temperaturen på det tempererade vattnet till 57°C ger högst hetvattentemperatur.  

5.2.1 Besparing av primärånga 

Då stripperångan används till lutförvärmning visar resultatet att 23900 ton primärånga kan besparas 

per år, se Tabell 15 i Bilaga 3. Detta leder till minskade kostnader för ångproduktion med 5,17 MSEK 

per år och om en automatisk reglering investeras är återbetalningstiden 0,9 månader, se Tabell 8.  

Tabell 8: Ekonomisk kalkyl av investering i automatiskreglering av lutförvärmare. 

  Enhet 

Besparad ånga 23900 ton/år 

Ångpris 216 SEK/ton 

Minskade kostnader 5,17 MSEK/år 

Investeringskostnad 0,5 MSEK 

Återbetalningstid 0,9 Mån 
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5.3 Modernisering av blekerier 
Vid simuleringarna av åtgärderna jämfördes den minskade råvattenanvändningen i 

sekundärvärmesystemet med vinterfallet som grundfall då även fjärrvärmepotentialen analyserades. I 

Tabell 14 i Bilaga 2 ses indata parametrar för blekeri 3 och 4. 

Hetvattenanvändningen i blekeri 4 minskar med 85 ton/h när D0-diffusören byts ut mot tvättpress i 

åtgärd 1. Vid återkoppling av D1-filtratet till D0-tvättpress minskar hetvattenanvändningen med 95 

ton/h och när EOP-diffusören byts ut till tvättpress minskar hetvattenanvändningen med 70 ton/h.  

Varmvattenanvändningen i blekeri 4 påverkas inte av dessa tre åtgärder då endast varmvatten används 

till D2-diffusören där det blandas med hetvatten för att få korrekt temperatur. Dock påverkas 

varmvattenanvändningen i och med åtgärd 4 vilket minskar varmvattenanvändningen i blekeri 3. När 

varmvattenanvändningen minskar i blekeri 3 bidrar detta till minskat vattenflöde genom 

rökgasskrubbern. Detta gör att varmvattentemperaturen ökar vilket leder till att mer varmvatten behövs 

då vattenblandas till D2-diffusören i blekeri 4. Där ökar varmvattenanvändningen från 75 ton/h till 92 

ton/h. 

Att byta ut samtliga tvättfilter till tvättpressar och återkoppla filtratet ger en stor påverkan på 

vattenanvändningen i blekeri 3. Hetvattenanvändningen minskar med 268 ton/h och 

varmvattenanvändningen minskar med 180 ton/h, se Tabell 9. 

Tabell 9: Jämförelse av vattenanvändningen i respektive blekeri mellan grundfallet och de fyra åtgärdsfallen. 

Fall Grundfall 1 2 3 4 Enhet 

Blekeri 4       

Hetvatten 470 385 290 220 203 ton/h 

Varmvatten 75 75 75 75 92 ton/h 

Råvatten 45 45 45 23 23 ton/h 

Blekeri 3       

Hetvatten 360 360 360 360 92 ton/h 

Varmvatten 400 400 400 400 220 ton/h 

 

Åtgärderna i blekerierna påverkar råvattenanvändningen i sekundärvärmesystemet beroende på om det 

är het-, varm- eller råvattenanvändning som minskar. För åtgärd 1 och 2 minskar inte 

råvattenanvändningen när hetvattenanvändningen minskar i D0-diffusören, se Tabell 10. Detta beror 

på att kylbehovet hos producenterna i sekundärvärmesystemet inte påverkar hetvattenanvändningen i 

blekerierna. Råvattenanvändningen minskar dock med 22 ton/h när EOP-bleksteget i blekeri 4 byts ut 

till en tvättpress, åtgärd 3. När varmvattenanvändningen minskar i blekeri 3 genom åtgärd 4 

produceras mindre varmvatten i rökgasskrubbern och således krävs mindre råvatten tillföras i 

ljumvattencistern. 

Tabell 10: Jämförelse av total råvattenanvändning i sekundärvärmesystemet mellan grundfallet och de 4 

åtgärdsfallen. 

Fall Grundfall 1 2 3 4 Enhet 

Råvatten Blekeri 4 45 45 45 23 23 ton/h 

Till Ljumvattencistern 55 55 55 55 0 ton/h 

Övriga 1242 1242 1242 1242 1242 ton/h 

Total råvattenanvändning 1342 1342 1342 1320 1265 ton/h 
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När vattenanvändningen i blekerierna minskade ökade hetvattenöverskottet. Detta överskott användes 

vid beräkningarna av fjärrvärmepotentialen genom att blanda filtratflödena med hetvattnet. 

Returtemperaturen på fjärrvärmeprimären antogs vara 45°C och temperaturskillnaden mellan 

fjärrvärmeflödet och het- och filtratflödet antogs vara 5°C för att kompensera för en icke ideal 

värmeväxlare. I Tabell 11 visas fjärrvärmepotentialen från de fem simuleringarna. För grundfallet blev 

fjärrvärmepotentialen 5,2 MW då tre filtratvatten används från blekerierna. I åtgärd 1 där alla filtrat 

utom EOP filtratet i blekeri 4 används till fjärrvärme blev fjärrvärmepotentialen 22,3 MW. Potentialen 

ökade ytterligare med 0,2 MW när hetvattenöverskottet ökade i åtgärd 2. En fjärrvärmepotential på 

23,7 MW uppnåddes efter att EOP diffusören byttes ut mot tvättpress och filtratet från tvättpressen 

användes till fjärrvärme. När tvättfiltrena byts ut mot tvättpressar i blekeri 3 och filtratvattnet 

återkopplas minskar vattenanvändningen i blekeriet men även filtratvattnet till fjärrvärme vilket gör att 

fjärrvärmepotentialen minskar till 20,8 MW. Temperaturen på fjärrvärmen sjönk från 69,2°C till 

66,6°C när fler filtrat används till fjärrvärme i åtgärd 1. För åtgärd 2 ökade temperaturen till 66,8°C 

när mer hetvatten finns tillgängligt. Efter åtgärd 3 blev fjärrvärmetemperaturen 67°C. När tvättfilterna 

i blekeri 3 byts ut mot tvättpressar och samtliga bleksteg återkopplas minskar filtratmängden men 

hetvattenöverskottet ökar vilket leder till att fjärrvärmetemperaturen blir 68,2°C. 

Tabell 11: Jämförelse av fjärrvärmepotential efter värmning med hetvattenflöde och filtratflöde från blekerierna 

mellan grundfallet och det fyra åtgärderna.  

Fall Grundfall 1 2 3 4 Enhet 

Fjärrvärmepotential 5,2 22,3 22,5 23,7 20,8 MW 

Hetvatten 0 76 175 237 375 ton/h 

Filtrat och hetvatten till fjärrvärme 190 890 892 925 771 ton/h 

Fjärrvärmetemperatur 69,2 66,6 66,8 67 68,2 °C 

 

I resultatet ovan användes hetvattenöverskottet till fjärrvärme. Normalt skickas hetvattenöverskottet 

till varmvattencistern. För att studera vilka konsekvenser ett ökat hetvattenöverskott får vid en 

modernisering i blekeriet valdes att simulera åtgärd 3 med hetvattenöverskottet direkt till 

varmvattencistern. Resultatet visar att varmvattentemperaturen ökar från 67°C till 72,7°C, se Tabell 

12. Hetvattentemperaturen förändras inte. Behovet av varmvatten från rökgasskrubbern minskar från 

1390 ton/h till 1050 ton/h. Den totala råvattenanvändningen minskar från 1320 ton/h till 1280 ton/h. 

Tabell 12: Jämförelse av temperaturer i sekundärvärmesystemet. Ett fall där hetvattenöverskottet används till 

fjärrvärme och ett fall där hetvattenöverskottet går till varmvattencistern. 

 Hetvatten till 

fjärrvärme 

Hetvatten till 

varmvattencistern 

Enhet 

Varmvatten 67,0 72,7 °C 

Hetvatten 80,6 80,6 °C 

Vattenflöde till 

rökgasskrubber 

1390 1050 ton/h 

Total råvattenanvändning 1320 1280 ton/h 
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6 Diskussion 
Resultatet från denna studie visar att det är möjligt att göra energibesparingar genom att ta vara på den 

sekundärvärme som blir över från tillverkningsprocessen. När ånga från stripperkolonn används till 

lutförvärmning kan 23 900 ton primärånga besparas per år. Resultatet visar även att de finns en stor 

fjärrvärmepotential i filtratvatten från blekerier och i de hetvattenöverskott som uppstår då blekerierna 

moderniseras. Vidare diskussion kring sekundärvärmemodellen, lutförvärmning med ånga från 

stripperkolonn, råvattenanvändningen efter modernisering av blekerier samt fjärrvärmepotentialen 

presenteras i detta kapitel. 

6.1 Sekundärvärmemodellen 
Resultatet från verifieringen av delmodellen för rökgasskrubbern visar att den maximala 

effektöverföringen överskattades, se Figur 11 och den största osäkerheten är den funktion som 

skapades för den specifika energin. Beräkningen av den specifika energin beror till stor del av 

mängden vattenånga som kondenserar i rökgaserna. En stor osäkerhet är rökgasernas tillstånd vid 

inloppet i kondenseringssteget och baserades på antaganden om rökgasernas förlopp i 

befuktningssteget. Möjligheterna att placera mätgivare vid inloppet bör undersökas för att öka 

beräkningens precision. Den förenklade delmodellen som skapades ger bättre uppskattning av 

varmvattentemperaturen för denna studie. Dock baseras den på mätdata vilket ger en god uppskattning 

inom det område där många mätningar har gjorts. Vid högre flöden råder det dock större osäkerhet där 

färre mätpunkter finns. Mängden kondensat som bildas antogs vara konstant i den förenklade 

modellen men i verkligheten varierar detta beroende på vilken temperatur rökgaserna har när de 

lämnar rökgasskrubbern. Denna vattenmängd är dock liten i förhållande till den totalamängden 

varmvatten som produceras i rökgasskrubbern och bör således inte ha stor påverkan på resultatet i 

denna studie. 

Verifieringen av delmodellen över blekeri 4 visar att modellen ger en god uppskattning av 

tvättvätskeflödena för enskilda bleksteg. För blekeri 3 är tvättvätskeflödet mera osäkert för enskilda 

bleksteg då dessa baseras på antaganden. De antaganden som gjorts är vaga då tvättvätskeflödet 

baseras på totalflöden för båda blekerierna samt mindre användare vilket ger en osäkerhet i resultatet.  

Vid beräkning av utloppstemperaturen för kokerikylarna användes Ekv (17) med antagandet att 

värmegenomgångstalet är konstant vilket kan antas gälla vid mindre förändringar av massflödena 

genom kylarna. När temperaturen på det tempererade vattnet höjdes till 57°C och 60°C ökade 

massflödet med 11-20% respektive 36-72% i kylarna vilket ifrågasätter det valda antagandet. I teorin 

ökar konventionen mellan vatten och värmeöverföringsytan när massflödet ökar genom kylaren vilket 

leder till en ökad värmeöverföring. De beräknade utloppstemperaturerna från kylarna är således 

underskattade vilket bidrar till en osäkerhet i modellens varm- och hetvattentemperatur. 

Innehållet i ångan från stripperkolonn är osäker med tanke på gasens sammansättning av vattenånga, 

metanol och terpentingaser. Den framtagna hetvattenproduktionen från mellankondensor och 

reservkondensor har där med en viss osäkerhet. Då flödesgivare inte ansågs tillförlitliga har 

hetvattenproduktionen inte kunnat verifieras.  

6.2 Lutförvärmning med ånga från stripperkolonn 
Resultatet visar på att det är möjligt att bespara energi i form av primärånga genom att använda ånga 

från stripperkolonn för lutförvärmning. Detta minskar kostnaderna för den primära ångproduktionen 

med 5,17 MSEK om ett ångpris på 216 SEK/ton används vilket visar på att en investering i automatisk 

reglering är lönsam. 
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 Resultatet visar även på att varmvatten från rökgasskrubbern kan kompensera för den hetvattenbrist 

som uppstår i sekundärvärmesystemet och att höja hetvattenproduktionen från kokerikylarna genom 

att höja temperaturen på det tempereradevattnet till 57°C ger den högsta hetvattentemperaturen från 

hetvattencistern. I jämförelse med sommarfallet är risken större under vintern att 

varmvattentemperaturen sjunker då ändringarna ger ett ökat flöde genom rökgasskrubbern.  

6.3 Råvattenanvändning efter modernisering av blekerier 

Samtliga åtgärder inom åtgärdsplanen för att modernisera blekerierna ger minskad vattenanvändning i 

blekerierna. Resultatet visar dock att åtgärderna har liten eller ingen påverkan på den totala 

råvattenanvändningen i sekundärvärmesystemet vilket var studiens syfte. 

Dessa åtgärder ger dock ökade möjligheter att använda sekundärvärme externt för till exempel 

fjärrvärme men möjligheten att använda sekundärvärmen intern inom fabriken bör undersökas. Då 

detta kan öka möjligheterna att sluta sekundärvärmesystemet vilket i sin tur kan bidra till en minskad 

råvattenanvändning [2]. 

6.4 Fjärrvärmepotentialen 
Det finns en stor fjärrvärmepotential i de filtratvatten och hetvattenöverskott som uppstår när 

blekerierna byggs om. Efter samtliga åtgärder i blekeriera är fjärrvärmepotentialen 21 MW med 

möjlighet att värma en fjärrvärmeprimär till 68°C.  

Vidare studier bör undersöka hur denna energi tas tillvara på bästa sätt. Då flödena har olika 

temperaturer finns en möjlighet att värma fjärrvärmeprimären i flera steg vilket skulle ge en högre 

temperatur i jämförelse med resultatet i denna studie då flödena blandas och värmer 

fjärrvärmeprimären i ett steg. Detta borde göras tillsammans med en ekonomiskutredning för att 

undersöka kostnaderna i ökad rördragning samt dimensionering av värmeväxlare. I denna studie har 

även filtratvatten från de alkaliska blekstegen används i analysen, dessa kan kräva extra utrustning i 

form av filter då fiberkoncentrationen är högre i dessa filtratvatten.  

Temperaturen på fjärrvärmeprimären kommer att behöva höjas i ett ytterligare steg för att kunna förse 

ett större nät med fjärrvärme. Idag används primärånga för att höja temperaturen på 

fjärrvärmeprimären under vissa perioder. Det är osäkert hur detta behov kommer att förändras men bör 

ses över i samband när fler fjärrvärmekunder blir aktuella att kopplas in. 

I studien har ingen hänsyn tagits till hur en ökad fjärrvärmeanvändning påverkar dammen där 

fabrikens biorening av filtrat och avloppsvatten sker. För att bakterierna i dammen skall kunna bryta 

ner restsubstanserna i avloppsvatten krävs en viss omgivningstemperatur vilket påverkas av utgående 

avloppstemperatur. I dag är avloppsflödet ca 80 000 m
3
 per dygn till dammen och minskar energin i 

avloppsvattnet med 21 MW bidrar detta till en temperaturminskning med ca 5°C. Hur stor påverkan 

detta har på dammens biorening är dock osäker och bör undersökas vidare. 
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7 Slutsatser 
Det är troligt att hetvattenöverskottet i sekundärvärmesystemet kan kompenseras med ökad 

hetvattenproduktion från kokerikylarna samt med varmvatten från rökgasskrubber. 

Används stripperånga från stripperkolon kan 23 900 ton primärånga besparas per år. Med ett ångpris 

på 216 SEK/ton leder detta till en besparing på 5,17 MSEK vilket gör en investering av automatisk 

reglering lönsam med en återbetalningstid på 0,9 månader. 

Investeringarna i och med modernisering av blekerierna leder till minskad vattenanvändning i 

blekerierna. Moderniseringen har en liten påverkan på den totala råvattenanvändningen i 

sekundärvärmesystemet under vinterperioden. 

Fjärrvärmepotentialen från hetvattenöverskott och filtrat från blekerier blir 21 MW när blekerierna 

moderniseras med möjlighet att värma en fjärrvärmeprimär till 68°C. 

I ett fortsatt arbete bör nya krav på fjärrvärmeprimärenstemperatur från nya fjärrvärmekunder 

undersökas samt hur bioreningen i dammen påverkas av ett ökat fjärrvärmeutbyte.  

Möjligheterna att använda sekundärvärmen intern inom fabriken samt möjligheterna att göra 

sekundärvärmesystemet mer slutet bör undersökas då detta kan bidra till minskad råvattenanvändning. 
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Bilaga 1 – Beräkning av simuleringsparametrar för torrsubstans 

svartlut samt lutångkondensat 
 

Tabell 13: Beräkning av svartlut samt lutångkondensat som bildas per ton massa. 

Indata Barr Löv Enhet Källa 

Massautbyte 47 52 %  [8] 

Vedåtgång 2,13 1,92 tonTS/tonmassa   

Vitlutsats 20,3 16,3 % Loggsystemet 

Densitet vitlut 179 179 kgTS/m3  [8] 

Vitlutstyrka 119 120 kgEA/m3 Loggsystemet 

Torrhalt tunnlut 16,5 14,8  % Loggsystemet 

Torrhalt tjocklut 72 72  % Loggsystemet 

      

Beräkning svartlut         

Andel organiskt i ved 1,13 0,923 tonTS/ton massa   

Andel Vitlut 0,65 0,47 tonTS/ton massa   

Summa svartlut 1,78 1,39 tonTS/ton massa  

     

Beräkning lutångkondensat     

Mängd vatten i tunnlut 9,02 8,05 ton/ton massa   

Mängd vatten i tjocklut 0,691 0,542 ton/ton massa   

Summa lutångkondensat 8,33 7,5 ton/ton massa   
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Bilaga 2 – Indata för blekeristeg 
 

Tabell 14: Använda parametrar i delmodellerna för blekeri 3 och 4. 

  Blekeri 3 Blekeri 4 

  D0 EOP D1 EP D2 D0 EOP D1 D2 

  [m
3
/tonM] [m

3
/tonM] [m

3
/tonM] [m

3
/tonM] [m

3
/tonM] [m

3
/tonM] [m

3
/tonM] [m

3
/tonM] [m

3
/tonM] 

Spädfaktor -0,8 1,7 -0,8 -0,8 1,7 Ekv Konst - Ekv 

  [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Massakoncentration ut 12 12 12 12 12 10 10 10 10 

Andel råvatten 0 0 0 0 0 0 MIX 0 0 

Andel varmvatten  0 100 0 0 0 0 0 0 MIX 

Andel hetvatten 75 0 100 100 100 100 MIX 0 MIX 

Andel bakvatten 25 0 0 0 0 0 0 100 0 

          
Spädfaktor Blekeri 4 k m Kommentar 

D0 -0,0612 2,2732   

EOP     Tvättvätskeflödet konstant 192 ton/h 

D1   Bakvatten från D2 

D2 -0,0732 2,9999   

 

 

 

 

 

  



32 

 

Bilaga 3 - Processkalkyl 
 

Tabell 15: Processkalkyl för besparingen av ånga vid lutförvärmning i indunstningen. 

  Enhet 

Mellanlut   

Flöde 167 ton/h 

Temperatur inlopp 77 °C 

Temperatur utlopp 98 °C 

Värmekapacitet 3,3 kJ/kgK 

Effektbehov 3,2 MW 

Energibehov per år  100962 GJ/år 

Besparad primärånga   

Valens för effekt 2 och 3 i indunstning 3 0,63  

Entalpi  2163,5 kJ/kg 

Ökad avgasning 90 % 

Tillgänglighet 90 % 

Besparad primärånga 23901 ton/år 

 

 


