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Sammanfattning
I dagens samhälle måste transport av värme kunna ske från och till varierande
positioner. Med en värmeväxlare går det att överföra värmeenergi från ett medium
till ett annat utan att medierna blandas. Företag inom massaindustrin kan ha ett stort
utbud av produkter och därmed vara i behov av flera värmeväxlare, vilket kan göra
det svårt att ha översikt över alla värmeväxlare. Vid ombyggnation eller förändring i
produktion kan det även inträffa att värmeväxlaren som användes i en föregående
process inte är optimal att använda i nästkommande process.
Syftet med examensarbetet är att undersöka och få insikt i varför befintliga
värmeväxlare inte fungerar optimalt inom massaindustrin. Undersökningen omfattas
av teoretiska beräkningar och teoretiska hypoteser rörande hur mediet påverkar
värmeöverföringen.
Arbetet kan delas in i tre delmål. I delmål ett skapas en fabriksöversikt över alla
värmeväxlare där specifik information behandlas. I delmål två beräknas
värmegenomgångskoefficienten i drift för prioriterade värmeväxlare och deras
procentuella nyttjande. Med utgångspunkt i delmål ett och två görs det i delmål tre en
djupare undersökning av fyra utvalda värmeväxlare som har lågt procentuellt
nyttjande och som inte fungerar optimalt.
Två möjliga orsaker framkom till att de utvalda värmeväxlarna inte fungerar
optimalt. Två av värmeväxlarna var överdimensionerade, och i övriga två påverkades
värmeväxlingen av själva mediet.
För att lösa problemet med överdimensioneringen togs tre alternativ som optimerar
värmeväxlarna fram. I alternativ ett byggs värmeväxlarna om så att de fungerar
optimalt för dagens process. I alternativ två byggs värmeväxlarna om för att höja
temperaturen utåt. I alternativ tre byts båda värmeväxlarna ut till en värmeväxlare då
de använder sig av samma medium. Om arean för värmeväxlaren minskas med
hälften så ökas flödet i värmeväxlaren till det dubbla, vilket medför att tryckfallet
ökas med fyra gånger. Detta gör att effekten för pumpen måste ökas för att orka
pumpa mediet igenom värmeväxlaren. Alternativen har sina olika fördelar och finns
som underlag för framtida investeringar. Då värmegenomgångskoefficienten är
specifik för varje värmeväxlare på grund av turbulens så är våra hypoteser om
ombyggnation svaga. Det som måste göras är att ta kontakt med leverantören för att
kunna ta fram vilka sätt av ombyggnation som fungerar bäst för de specifika
värmeväxlarna.
För att lösa problemet där värmeväxlingen påverkas av mediet bör värmeväxlarna
rengöras var fjärde månad för att fungera optimalt. Vi rekommenderar att en djupare
kontroll utförs av varje värmeväxlare och att därefter utforma en rengöringsrutin. På
så sätt undviks problemet med minskande värmeöverföring och att värmeväxlarna
täpps igen.
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Summary
In today’s society, the transport of heat may occur from various positions. Heat
exchangers makes it possible to transfer heat energy from one medium to another without
the medium mix. Companies in the pulp industry can have a wide range of products and
thus be in need of many heat exchangers, which can make it difficult to keep track of
them all. During reconstructions or change in the production, it can also happen that the
heat exchanger used in a previous process is not optimal to use in the next process.
The purpose of this study is to investigate and gain insight into why the existing heat
exchangers are not functioning optimally at pulp industry. The survey will subject the
theoretical calculations and theoretical hypotheses regarding how the media affects heat
transfer.
The work can be divided into three milestones. In the first milestone we create a factory
overview of all existing heat exchangers where specific information is treated. In the
second milestone, we will calculate heat transfer coefficient in operation for priority heat
exchangers and their percentage of use. In milestone three, on the basis of milestones one
and two, will we perform a deeper investigation of four selected heat exchanger with a
low percentage of use and which are not functioning optimally.
Two possible reasons emerged why the selected heat exchangers are not functioning
optimally. Two of the heat exchangers were oversized, and the other two were affected by
the heat exchange medium itself.
Three options were produced to solve the problem of excess and which would optimize
the heat exchangers. In option one heat exchangers would be remodeled so that they
function optimally for today's process. In option two heat exchangers are remodeled to
raise the temperature out. In option three the two heat exchangers would be replaced with
one new heat exchanger since they are using the same medium. If the area of the heat
exchanger is reduced by half the flow is increased in the heat exchanger to the double,
and the pressure fall is increased by four times. The pump power must be increased to
cope with pumping medium through the heat exchanger. The options have their distinct
advantages and could act as a basis for future investments. The heat transfer coefficient is
specific for each heat exchanger because of the turbulence our hypotheses about rebuild is
weak. What has to be done is to contact the supplier to find out in which ways the rebuild
works best for the specific heat exchanger.
To solve the problem where the heat exchange is affected by the media, heat exchangers
should be cleaned every four months to work optimally. We recommend that a deeper
inspection is carried out for each heat exchanger and then to design a cleaning routine.
This avoids the problem of reducing heat transfer and heat exchangers from clogging.
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Abstract
Undersökningens syfte är att skapa en kartläggning av Södra Cells alla värmeväxlare
för att sedan göra en djupare analys av ett tjugotal viktiga värmeväxlare där
teoretiska beräkningar utfördes på värmegenomgångskoefficienten. Sedan valdes
fyra värmeväxlare ut för att undersöka varför dessa inte fungerar optimalt.
Examensarbetet har utförts i samarbete med Södra Cell i Mörrum som tillverkar
pappersmassa och textilmassa. Detta har genomförts genom teoretiska beräkningar
och analyser. Alla data som har samlats in har sammanställts och analyserats för att
hitta orsakerna till att värmeväxlarna inte fungerar optimalt.
Nyckelord: Värmeväxlare, Turbulens, Kartläggning, Optimering,
Värmegenomgångskoefficient, K-värde
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1. Introduktion
I detta kapitel kommer arbetets bakgrund, problemformulering, syfte, mål
och avgränsningar presenteras.

1.1 Bakgrund
I början på 60-talet så kom tankesättet att det inte är bra att släppa ut gifter
då både djur och växter dör. Detta blev startskottet för dagens
miljömedvetenhet. Idag arbetas det flitigt för att förbättra miljön bland annat
genom att komma på nya idéer om hur energisparandet kan öka, lagar om
förbud mot användning av giftiga kemikalier [1] och miljömål som varje
land ska försöka uppnå inom x antal år. För att uppnå dessa miljömål så är
värmeväxlaren en viktig uppfinning eftersom den gör att överföring av
energi till ställen där det behövs mer kan ske. "Heat exchanger network
(HEN) synthesis has played an important role in saving energy, decreasing
waste release, and establishing environment-friendly
society"
[2]. Det är viktigt att minska på utsläppen av gaser då det förstör ozonlagret
och ökar medeltemperaturen över hela jorden, se bild 1.
Medeltemperaturen har genom åren både ökat och minskat naturligt, men
sedan den industriella revolutionen och speciellt de senaste 40-50 åren har
temperaturen ökat snabbare än det i normala fall borde ha gjort[3]. Enligt
professor Leif G Andersson så hade klimatet varit ungefär samma som för
200 år sedan om människan inte hade släppt ut någon antropogen koldioxid
sedan industriella revolutionen. Dock så finns det naturliga variationer som
är svåra att förutsäga[4]. För att minska utsläppen så är värmeväxlaren en
ypperlig uppfinning som kan transportera värme till ett ställe där det behövs
mer istället för att låta värmen gå till spillo. Om värmen går till spillo så
slösas det på jordens resurser då ett annat ställe möjligtvis ändå måste
värmas upp på något sätt, varför då inte använda en värmeväxlare och
transportera dit värmen som skulle gå till spillo? Forskare tror att ökningen
av koldioxid i atmosfären är den stora boven i dramat då halten har ökat med
cirka 93 ppm sedan den industriella revolutionen och under detta tidsspann
så har medeltemperaturen ökat med 0,6 grader Celsius[5].
I dagens samhälle används olika metoder för att kunna ändra temperaturen i
olika situationer. Det som sker är att värmeenergin i ett varmt medium
transporteras bort och övergår i ett kallare medium. Det kalla mediet kan
antingen transportera bort värmeenergin eller behålla värmeenergin. För att
överföra värmeenergi från ett varmt medium till ett kallare används
värmeväxlare[6].
Det finns olika typer av värmeväxlare som används mer inriktat mot företag
som omvandlar energi. Det finns bland annat, platt-, tub- och spiralvärmeväxlare[7]. Den vanligaste typen som används är plattvärmeväxlare.
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Genom
att
företag använder
värmeväxlare
så skapas ett
effektivt energisystem som gör det möjligt att spara pengar.

mer

Bild 1: Global medeltemperatur. [3]

1.2 Problemformulering
I dagens samhälle måste transport av värme kunna ske både ifrån och till
olika positioner. Till detta är värmeväxlaren en viktig uppfinning. Den kan
med hjälp av ett medium i ett slutet system transportera värme genom att
värmas upp av ett sekundärt medium. Detta gör produkten mycket
miljövänlig och ger värmeöverföringsprocessen ett litet fotspår. Detta leder
till att värmeväxlarna är populära och används inom många olika områden.
Inom energiföretag så används den flitigt eftersom den är effektiv när det
gäller att transportera iväg eller tillföra värme. Men vid användande av fel
värmeväxlare på fel plats så kan det bli förluster både ekonomiskt och vid
värmeöverföring[8]. Vid investering i nya värmeväxlare så kan flödet och
värmeöverföringen öka vilket leder till att investeringen kan återbetala sig
själv, dock är inte alltid så fallet. Vissa värmeväxlare går att anpassa till nya
syften genom att bygga om dem. Detta om det sker en ombyggnation eller
att syftet för värmeväxlaren skulle ändras i framtiden.
Företag idag kan ha ett stort utbud av produkter och därmed vara i behov av
många värmeväxlare. Detta kan göra det svårt att hålla koll och ha översikt
över alla. Företagen jobbar ständigt för att utvecklas och förbättras för att bli
så konkurrensstarka som möjligt. Vid ombyggnation eller förändring i
produktionen så kan det hända att värmeväxlaren som användes till det
föregående processen inte är optimal att använda till det nya processen.
Detta kan leda till att värmeväxlaren går sönder av olika anledningar.
För att en värmeväxlare ska fungera optimalt så är målet att uppnå maximal
termisk verkningsgrad vilket är förhållandet mellan erhållet nyttigt arbete
och tillförd värme. För att detta ska kunna ske så finns det många olika
faktorer som spelar in. De viktigaste faktorerna är flöde, tryck, dimensioner,
hastighet, turbulens[9]. Hos en del företag kan det vara svårt att kontrollera
att dessa värden är så optimala som möjligt, ta flödet som exempel. Finns
det ingen flödesmätare inkopplad i systemet så måste operatören kontrollera
detta på ett annat sätt som kanske inte är lika exakt. Detta gör att det kan
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vara svårt att utföra inspektioner då det kan behövas att testerna utförs flera
gånger för att få ett sanningsenligt resultat.
Det är viktigt att genomföra kontroller av värmeväxlarna för att ha en
översikt över hur bra de fungerar. Vid upptäckt av att en värmeväxlare
börjar bli sliten så måste det undersökas om det räcker att laga den eller om
en nyinvestering behövs. Om en nyinvestering behövs så måste information
tas fram angående hur bra den trasiga värmeväxlaren har fungerat, det
kanske rent av är så att det har varit fel värmeväxlare på fel plats. Med hjälp
av leverantörer och undersökningar så kan det utredas vilken sort som skulle
passa bäst på det specifika stället.
Värmeväxlare behöver rengöras då och då. Beroende på vilket medium som
används så kan tiden variera när de behöver rengöras. Ytorna i
värmeväxlarna som överför värmeenergin påverkas av smuts som kan sätta
sig på ytorna och försämra värmeöverföringen. Detta leder till att värmens
ledningsförmåga genom skiljeväggarna minskar vilket leder till att effekten
minskar[10]. Eftersom effekten minskar så fungerar inte värmeväxlaren som
den ska.
Genom en god översikt över hur det fungerar i fabriken så kan problem
förebyggas, detta leder till att undersökningsfrågan formuleras enligt nedan:
Hur kan företag undersöka och förebygga problem som kan uppstå för att
optimera användandet av värmeväxlare?

1.3 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att undersöka och få insikt om varför
värmeväxlare inte fungerar optimalt. Undersökningen kommer omfattas av
teoretiska beräkningar och teoretiska hypoteser om hur mediet påverkar
värmeöverföringen.
Huvudmålet med detta arbete är att kontrollera om värmeväxlare används
optimalt i drift. Om de inte fungerar optimalt så ska förslag tas fram för att
optimera användandet. Arbetet kan delas in i delmål som ska uppfyllas i
detta arbete.
Delmål 1: Skapa en fabriksöversikt över alla värmeväxlare med information
om placering, kategori, tillverkare, typbeteckning, leveransdatum, medier
och överföringsyta.
Delmål 2: Beräkna k-värde på prioriterade värmeväxlare som väljs ut av
företaget då de är viktiga och intressanta. Här kommer k-värdet beräknas för
konstruktion om det inte är angivet och i drift.

3
Hiller & Björkman

Delmål 3: Välja ut värmeväxlare för att göra en djupare undersökning varför
de inte fungerar optimalt. Här kommer alternativ tas fram för att lösa
problemet.

1.4 Avgränsningar
Till delmål 1 finns det vissa avgränsningar. Om informationen inte finns
tillgänglig i Södras interna system kommer författarna inte leta på andra
ställen eftersom det skulle ta för mycket tid. Det hade gått att spendera
mycket tid med att leta i fabriken, arkiv eller genom att kontakta tillverkare
för att få fram saknad information, men det hade tagit för lång tid.
Del 1 kommer enbart omfatta de nämnda parametrarna ovanför.
Delmål 2 kommer att omfatta ett tjugotal prioriterade värmeväxlare som har
valts för att de är viktiga och intressanta för företaget. Handledaren kommer
hjälpa till att välja ut hur många värmeväxlare inom varje avdelning som
kommer att undersökas. Sedan kommer driftsingenjörer att tillfrågas för att
välja ut vilka värmeväxlare som ska innefattas i undersökningen.
Delmål 2 kommer enbart att ta fram nödvändig data för beräkning av kvärde. Om informationen saknas kommer den i mån av tid att letas fram, om
tiden inte finns kommer inte saknad data att letas fram. På vissa ställen
saknas det mätare vilket gör att det är svårt att kontrollera värdet.
För driften kommer ett medelvärde av värdet att användas för de senaste 2-3
dagarna. För optimalt värde skulle ett medelvärde på ett år tas fram, detta är
dock svårt då värmeväxlarna ibland är avstängda korta stunder vilket
påverkar medelvärdet.
Valet för vilka värmeväxlare som ska undersökas i del 3 kommer att ske i
sammarbete med handledaren där ett antal värmeväxlare kommer att väljas
ut från del 2. Sedan får författarna välja från dessa värmeväxlare vilka som
ska utredas. På grund utav tidsbrist kommer enbart 3-5 värmeväxlare att
utredas.
Det kommer enbart att undersökas hur k-värdet kan fås mer optimalt och
varför k-värdet är lägre vid drift än konstruktion. Det kommer att kollas på
om det räcker med en ombyggnation av specifik värmeväxlare eller om en
nyinvestering skulle behövas. Författarna kommer inte räkna på vilket
alternativ som är mest ekonomiskt då ingen data finns angiven.
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2. Metodologi
I detta kapitel kommer olika metoder presenteras och vilka metoder
rapporten kommer använda sig av.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Vetenskapligt synsätt är ett verktyg som används för att försöka tolka
verkligheten, idén är att försöka skapa en bild av hur saker och ting fungerar.
Det finns två olika traditioner att göra det på, genom positivism eller
hermeneutik. Vid positivism så undersöks saker genom kvalitativa metoder
och vid hermeneutik kvantitativa metoder. Det är väldigt sällan som en
undersökning är enbart positivistisk eller hermeneutisk, utan ofta är det en
blandning av båda[11].

2.1.1 Positivism
Positivism är en tradition där teorierna beskriver samband som finns i
verkligheten. Det innebär att det arbetas mycket med hypoteser då de
undersöks och testas för att se om de stämmer. Det som inte går att mäta och
jämföra mot en mätskala kan inte enligt traditionen undersökas
vetenskapligt. Detta innebär att de samband som är omätbara inte går att
uttrycka sig vetenskapligt om[11].

2.1.2 Hermeneutik
I den hermeneutiska traditionen studeras hur människan reagerar och tänker
i olika situationer. Beroende på upplevelser och bakgrund så tolkas världen
på olika sätt. Idén är att det går att formulera en teori om hur människor från
en viss bakgrund och grupp tolkar verkligheten för en bättre förståelse av
världen vi lever i[11].

2.1.3 Rapportens vetenskapliga synsätt
Rapportens vetenskapliga synsätt kommer vara en blandning av positivism
och hermeneutik. Den positivistiska traditionen kommer att användas vid
insamling av data från värmeväxlarna. Sedan vid dataanalysen kommer det
vetenskapliga synsättet att förändras till hermeneutik. Detta för att data
måste analyseras och tolkas för att undersöka hur bra värmeväxlarna
fungerar.
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt
För att kunna undersöka om en sak, antingen positivistisk eller
hermeneutisk, är sann så finns det olika metoder för att bekräfta teorierna.
Varje tradition har sitt eget sätt att bekräfta teorierna. Inom positivism
används deduktion, inom hermeneutik används induktion men det finns även
en blandning av dessa som heter abduktion[11].

2.2.1 Deduktion
Deduktion används som nyss nämnts inom den positivistiska traditionen där
det vetenskapliga synsättet gäller. Dessa hypoteser måste testas för att det
ska gå att bekräfta att de stämmer. Detta görs vanligtvis genom observation
och mätning. För att en hypotes ska bekräftas måste det först gå att härleda
observerbar fakta som sen ska observeras för att bekräfta hypotesen. Men
om hypotesen fastställs så innebär detta inte att den är helt sann. Detta beror
på att en otrolig slump kan ha inträffat vid observationstillfället[11].

2.2.2 Induktion
Vid induktion ställs en fråga istället för att utgå från en hypotes. Data börjar
samlas in innan hypotesen är ställd, ibland även innan man vet vad man vill
ha svar på. Tanken bakom är att det ska vara en detaljerad beskrivning av en
folkgrupp och dess förståelsevärld, detta gör det svårt att testa och
undersöka. Det sker istället genom tolkning[11].

2.2.3 Abduktion
Abduktion är en blandning av induktion och deduktion. Ofta i
forskningssammanhang så används abduktion då det väldigt sällan enbart
används antingen induktion eller deduktion. Här görs mätningar först för att
sedan kontrolleras av teorier för att undersöka hur det kan göras bättre.

2.2.4 Rapportens vetenskapliga angreppssätt
Rapportens vetenskapliga angreppsätt kommer att vara induktivt då det finns
en fråga att besvara. För att besvara frågan kommer data att samlas in för att
sedan analyseras enligt den hermeneutiska traditionen.
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2.3 Forskningsmetod
Det finns två olika sorters forskningsmetoder som används i dagens
samhälle, kvalitativ och kvantitativ. Vid kvalitativ undersökning analyseras
egenskaperna hos ett fenomen och vid kvantitativ undersökning analyseras
numerisk data[12].

2.3.1 Kvalitativ
Ett kvalitativt angreppssätt består av olika forskningsstrategier som används
för att beskriva och analysera egenskaper hos ett fenomen. Ofta användes
tolkning för att förstå uppgifterna som har samlats in. Vilket leder till att det
kan sägas att det är en sökning efter förståelse[12,13].

2.3.2 Kvantitativ
Ett kvantitativt angreppssätt består av olika forskningsstrategier för att
analysera data med hjälp av statistik. Ofta går kvantitativ metod ut på att
försöka förklara eller förutsäga ett skeende vilket gör att resultat vanligtvis
redovisas med siffror[12,13].

2.3.3 Rapportens forskningsmetod
Rapportens forskningsmetod kommer att vara både kvalitativ och
kvantitativ. Kvalitativ metod kommer att användas då insamlad data behöver
tolkas om det är trovärdiga värden. Kvantitativ då det är data som ska
analyseras och tolkas.

2.4 Datainsamlingsmetod
Med hjälp av datainsamlingsmetoder samlas data in som ska styrka ens
teorier. Data är information om hur omvärlden fungerar[12].

2.4.1 Primärdata
Primärdata är data som författarna själva samlar in som sedan ska analyseras
och tolkas. Det går att samla in primärdata på olika sätt; genom observation,
intervjuer eller enkäter. Fördelen är att det går att få exakt den data som
behövs till forskningen. Nackdelar är att det tar mycket tid, kan vara ett
mycket omfattande arbete och det kan vara kostsamt[14].
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2.4.2 Sekundärdata
Sekundärdata är data som har blivit insamlat av någon eller några andra
tidigare. Det kan till exempel finnas insamlat på databaser, arkiv och
register. Fördelarna med sekundärdata är att det finns lätt tillgängligt och att
den kan finnas i omfattande mängd. Nackdelen är att det inte alltid passar
den specifika undersökningen forskaren håller på med[14].

2.4.3 Intervju
Intervjuer är ett insamlingsverktyg där frågor ställs genom muntlig kontakt.
Vid intervjuer ställs frågor som sedan intervjupersonen ska svara på. Det
finns metoder för att intervjua antingen kvalitativt eller kvantitativt. Genom
kvalitativ intervju ställs samma frågor till samtliga intervjupersoner och vid
kvantitativ intervju ställs övergripande frågor om ett tema som kan variera
beroende på hur intervjupersonen svarar[12,13].

2.4.4 Observationer
Observationer är när data samlas in genom att ett skeende eller en sekvens
observeras. Observationer kan utföras på olika sätt, via deltagande eller ickedeltagande. Vid deltagande observation är forskaren närvarande vid
observationen. Vid icke-deltagande observation följer forskaren
observationen på håll, han är inte deltagande i observationen[12,13].

2.4.5 Rapportens datainsamlingsmetod
Rapportens datainsamlingsmetod kommer att bestå av tre olika metoder;
primärdata, sekundärdata och intervjuer. Primärdata då författarna kommer
att samla in specifika värden om värmeväxlarna. Detta för att det behövs
specifik data för att räkna ut k-värdet. Sekundärdata då konstruktionsdata
behövs. Intervjuer då driftingenjörer och driftstekniker kommer att tillfrågas
om hur bra värmeväxlarna fungerar i dagsläget. Det är viktigt med
information från ansvariga då de vet bäst hur bra de fungerar.

2.5 Undersökningsmetod
Det går att utföra en undersökning på olika sätt, vilket sätt som används
beror på vilken typ av data som behövs i forskningen. De vanligaste sätten är
att genomföra en surveyundersökning, en fallstudie eller utföra en
experimentell undersökning.
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2.5.1 Surveyundersökning
Surveyundersökning syftar på en undersökning via antingen intervju eller
enkäter där en urvalsgrupp får svara på frågor som sedan statistiskt gäller för
hela gruppen[15].

2.5.2 Fallstudie
Fallstudier går ut på att studera ett fenomen under en tidsperiod för att
utveckla eller stärka teorier[13].

2.5.3 Experimentell undersökning
Vid experimentell undersökning undersöks hur en eller flera beroende
parametrar ändras om en oberoende parameter förändras. Den beroende
parametern undersöks hur den förändras. Den oberoende parametern är
parametern som förändras för att se hur den beroende påverkas[13].

2.5.4 Rapportens undersökningsmetod
Rapporten kommer att innehålla enbart en undersökningsmetod.
Driftingenjörer och driftstekniker kommer att intervjuas vilket faller under
surveyundersökning.

2.6 Sanningskriterier
Det är viktigt att ha hög sanningshalt då forskningen annars inte är
tillförlitlig. För att få hög sanningshalt måste rapporten ha hög validitet och
hög reliabilitet.

2.6.1 Validitet
Med validitet menas om det som ska undersökas verkligen undersöks. Hög
validitet innebär att det som ska undersökas verkligen blir undersökt. Det
finns två olika sorters validitet, inre och yttre. Med inre validitet menas att
begreppet motsvarar de mätbara definitionerna. Med yttre validitet menas att
mätvärdena ska motsvaras av verkligheten[14].
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2.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att det som uppmäts ska vara tillförlitligt. Vid
upprepning av en tidigare mätning av oberoende forskare ska resultatet bli
likvärdigt för att ha hög reliabilitet. I tolkande utredningar kan reliabiliteten
bli ett problem då folk inte alltid tolkar information på lika sätt[14].

2.6.3 Rapportens sanningskriterier
För att uppnå hög sanningshalt använder författarna sig av vetenskapliga
artiklar och personer som har hög sakkunskap inom området. Insamling av
konstruktionsdata kommer ske via Södras interna system. Här kan värdena
blivit felaktigt inskrivna vilket gör att sanningshalten sjunker lite. Driftsdata
kommer att samlas in från Södras styrsystem där värdena uppdateras var
sekund. Här kan mätarna sitta en bit ifrån värmeväxlarna, det kan ha samlats
smuts runt mataren samt att det kanske inte har skett en kalibrering av
mätarna vilket gör att sanningshalten påverkas. I styrsystemet kommer
temperatur och flöde att utläsas. Här kommer ett medelvärde på 1-2 dagar att
användas för att få ett sanningsenligt värde då produktionen kan variera från
timme till timme.
Vid beräkningarna blir det två olika effekter för en värmeväxlare beroende
på vilket medium som används. Detta löses genom att ta medelvärdet för
den varma och den kalla sidan för att få en sanningsenlig effekt. Vid
beräkningarna kommer exakta värden att användas, som till exempel för den
specifika värmekapaciteten och densiteten.
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2.7 Sammanställning av rapportens metoder
I bild 1.1 visas en sammanställning av rapportens valda metoder.

Bild 2: Sammanställning av rapportens metoder.
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3. Teori
I detta kapitel kommer teorier presenteras som är nödvändiga för att kunna
genomföra projektet.

3.1 Värmeöverföring
Värmeöverföring är ett fenomen som sker dagligen. Det kan ske genom att
ett kallare medium kommer i kontakt med ett varmare medium, ett medium
kommer i kontakt med en varm yta eller genom strålning i form av värme
som träffar ett kallare objekt. Dessa tre sätt beskrivna är de tre olika sätten
som värmeöverföring kan ske genom; ledning, konvektion och strålning[7].

3.1.1 Ledning
Ledning sker genom att ett varmt medium kommer i kontakt med ett kallare
medium. Mediet kan antingen vara i fast form, flytande form eller i gasform.
Alla partiklar så som molekyler och atomer har en viss rörelseenergi
beroende på vilken temperatur de har. Om temperaturen är väldigt låg så har
partiklarna en låg rörelseenergi jämfört med om temperaturen är högre då
partiklarna har mer rörelseenergi. Det som sker vid ledning är att
rörelseenergin från partiklarna med högre temperatur överförs till partiklarna
med lägre rörelseenergi. Om medierna är i kontakt med varandra en längre
tid så kommer så småningom ett stationärt tillstånd att nås, då lika mycket
värme försvinner som tillkommer. Alltså att alla partiklar har samma
temperatur och rörelseenergi[7].
"För värmeöverföring genom ledning kräves således att materia finns
mellan de punkter vars temperaturskillnad föranleder värmeöverföringen."
[16]

3.1.2 Konvektion
Konvektion sker när en fluid värms upp vid en varmare yta. Molekylerna
närmast den varma ytan värms upp, när molekyler blir varmare blir
densiteten lägre vilket leder till att molekylerna stiger och ger plats till nya
kallare molekyler som värms upp. Detta leder till att vid uppvärmning av en
fluid så bildas en naturlig ström i fluiden. Detta fenomen kallas för naturlig
konvektion. Men tillsätts ett objekt som förstärker dessa strömmar t.ex. en
fläkt så räknas detta ej som en naturlig ström, då kallas istället fenomenet för
påtvingad konvektion.
Dessa strömmar kan förekomma på två olika sätt, som tvärströmmar eller
som laminär strömning. Vid laminär strömning så rör sig partiklarna i
parallella banor. Vid tvärströmning eller turbulens, som det också kallas, rör
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sig partiklarna i oregelbundna banor och med varierande partikelhastighet.
Även om det är turbulent strömning så kommer det alltid att finnas ett tunt
skikt längs väggarna där laminär strömning förekommer. Denna laminära
strömning försämrar värmeöverföringen, men genom att minska tjockleken
på den laminära strömningen genom högre hastighet eller ökad turbulens så
förbättras värmeöverföringen[7].

3.2 Värmeväxlare
Värmeväxlare är en uppfinning som överför värme från ett varmare medium
till ett kallare medium. Det som gör att värmen överförs från medium till
medium är att det skapas turbulens i värmeväxlaren. Desto mer turbulens, ju
bättre blir värmeöverföringen[17]. Det finns olika sätt för att öka
turbulensen beroende på om det ska vara i höljet eller i rören. Om det ska
vara turbulens i höljet så är skärmplåtar en bra lösning då mediet måste gå
en längre och krokigare väg. Om det ska vara turbulens i rören så är en bra
lösning att vrida röret så att det blir en spiral. Då kommer mediet att få åka
en längre sträcka och behöva ändra hastighetsvektor ofta för att komma
fram, vilket gör att det skapas turbulens i rören. Dessa medier består oftast
av gas eller vätska, men i sällsynta fall så kan det även förekomma fasta
ämnen i partikelform[7].

3.3 Olika typer av värmeväxlare
Det finns två olika typer av värmeväxlare, rekupertiva och regenerativa.

3.3.1 Rekupertiva värmeväxlare
I rekupertiva värmeväxlare så är medierna oftast skilda ifrån varandra av en
skiljevägg. Detta gör att värmen från det varmare mediet måste passera
igenom skiljeväggen för att värma upp det kallare vattnet. För att inte förlora
alltför mycket värme i skiljeväggen så måste skiljeväggens
värmegenomgångskoefficient vara så hög som möjligt. De materialen som
leder värme bäst är ädelmetaller. I speciella fall så finns det ingen
skiljevägg, vilket gör att medierna lämnar värmeväxlaren blandade. Detta
gör att medierna har samma temperatur när de lämnar värmeväxlaren[7].

3.3.2 Regenerativa värmeväxlare
De regenerativa värmeväxlarna kännetecknas av att de arbetar i cykliska
förlopp. Det är en speciell massa som förflyttar sig mellan det varma och
kalla mediet. I det varmare mediet tar massan med sig värmen och därmed
kyler ner det varmare mediet för att sedan förflytta sig till det kalla mediet
som tar upp värmen ifrån massan[7].
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3.4 Strömningsriktningar
I värmeväxlare kan det finnas olika strömningsriktningar på medierna. Detta
gör att de fungerar på olika sätt vad gäller hur mycket värme de kan ta upp.
Det finns tre olika strömningsriktningar; medströms, motströms och
tvärströms[7].
Motströms strömningsriktning är termiskt effektiv och används vid ett behov
av att få ut så mycket värme som möjligt. Medströms strömningsriktning är
inte lika effektiv som motströms, men ibland så är mediet temperaturkänsligt
vilket gör att medströms används då det är mer skonsamt mot mediet[19].
Tvärströms strömningsriktning används i speciella typer av värmeväxlare, se
Compabloc sida 21.

3.4.1 Medströms strömningsriktning
I en värmeväxlare med medströms strömningsriktning går det varma och
kalla mediet åt samma håll se bild 3. Schematiskt strömmar det kalla mediet
i ett rör som är omringat av ett större rör där det varma mediet strömmar.
Eftersom det sker en värmetransport igenom röret så kommer det alltid att
finnas ett litet temperaturfall. Vilket gör att det utgående varma mediet alltid
kommer att vara varmare än det utgående kalla mediet se bild 4. Enbart i en
blandningsvärmeväxlare kan temperaturerna vara lika eftersom medierna
blandas[7]. I tabell 1 går det att se de olika beteckningar som kommer
användas i bilderna.

Tabell 1: Tabell över beteckningar

Beteckning

Benämning

Enhet

Tv1

Temperatur varm 1

°C

Tv2

Temperatur varm 2

°C

Tk1

Temperatur kall 1

°C

Tk2

Temperatur kall 2

°C

𝜗’’

Temperaturskillnad

°C

𝜗’’

Temperaturskillnad

°C
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Bild 3: Principen för medströmsvärmeväxlare.

Bild 4: Medströmsvärmeväxlare temperaturdigram.

3.4.2 Motströms strömningsriktning
En värmeväxlare med motströms strömningsriktning fungerar schematiskt
på samma sätt som en medströms, det kalla vattnet strömmar i ett rör som är
inneslutet av ett större rör där det varma mediet strömmar, se bild 5.
Till skillnad mot medströms värmeväxlare så kan motströms värmeväxlare
ha högre utloppstemperatur vid det kalla utloppet än vid det varma, se bild 6.
Detta kan ske eftersom medierna går åt motsatt håll från varandra. Det kalla
mediet kommer in i systemet när det varma mediet är som kallast.

15
Hiller & Björkman

Det innebär att det kalla mediet går mot varmare medium hela tiden som det
är i värmeväxlaren. Detta gör att det värms upp hela tiden tills det lämnar
värmeväxlaren, vilket gör att det kalla mediet kan vara varmare än det varma
mediet vid utloppet[7].

Bild 5: Principen för motströmsvärmeväxlare.

Bild 6: Motströmsvärmeväxlare temperaturdiagram.

3.4.3 Tvärströms strömningsriktning
I en värmeväxlare med tvärströms strömningsriktning kommer det varma
mediet in i x-led och det kalla mediet i y-led, se bild 7. Det varma mediet
kyls under tiden som det kallare mediet passerar. Värmeöverföringen
kommer inte att vara konstant igenom förloppet vilket leder till att på sina
ställen så kommer mediet att vara antingen varmare eller kallare än det
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övriga mediet. Men detta kommer att jämnas ut då mediet blandas omkring
efter värmeöverföringen på grund av turbulens [7].

Bild 7: Tvärströmsflöde [23].

3.5 Olika fabrikat av värmeväxlare
Det finns tre stycken olika huvudtyper av värmeväxlare som berörs i denna
rapport; Tub-, Platt- och Spiralvärmeväxlare.

3.5.1 Tubvärmeväxlare
Den vanligaste typen av värmeväxlare som används i dagens industrier är
tubvärmeväxlare. Grundprincipen för en tubvärmeväxlare är enligt bild 8
som visar två olika flöden; den ena flödar inne i rören medans den andra
flödar utanför rören. I bild 8 syns det även att för att flödet ska kunna flöda
utanför rören så behövs det ett hölje som håller ihop hela strukturen.
Anledningen till att rören inte är ihopkopplade till motsatt sida är att ofta så
är höljet och rören gjorda av olika material vilket oftast leder till att de har
olika värmeutvidgningskoefficienter. Metall expanderar när det blir varmt,
om det är fäst i motsatta ändar så kommer det att bildas värmespänningar då
materialen utvidgas olika. Men genom att fästa inlopp och utlopp av rören
på samma sida så löstes problemet med utvidgning då rören kan utvidgas
oberoende av höljet. Tubvärmeväxlare har en löstagbar gavel vid
vändkammaren som gör det lättare att kunna rengöra tuberna i
värmeväxlaren[7].
Inne i höljet har det placerats skärmplåtar för att förlänga flödesvägen och
därmed öka värmeöverföringen. Detta påverkar att både flödeshastigheten,
längdutvidgningskoefficienten och tryckförlusterna ökar utanför rören. Om
flödet ska vara konstant genom värmeväxlaren så måste hastigheten öka då
dels det är längre väg att färdas och dels att arean minskar vid
skärmplåtarna. Trycket minskar eftersom flödet måste gå en längre väg.
Det finns två olika sätt att fästa tuberna; genom svetsning eller valsning.
Valsning har både för och nackdelar då det är billigare och enklare att
tillverka men samtidigt så håller det inte lika bra vid höga temperaturer och
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tryck. Därför vid höga krav så kombineras svetsning och valsning för att få
bäst resultat.
För att maximera effekten och samtidigt ha så lång livstid som möjligt så
gäller det att ha rätt medium på rätt plats. Det finns två olika vägar som ett
medium kan färdas i en värmeväxlare, den första vägen går genom rör som
finns inuti värmeväxlaren och den andra vägen är innanför höljet.
Medium som är korrosiva bör användas i rören då det inte behövs lika
mycket material till rören som hela höljet behöver. Detta eftersom det
behövs ett korrosions tåligare material som oftast är dyrare. Om det är höga
tryck eller temperaturer i systemet så bör detta vara i rören då det kräver
antingen större materialtjocklek eller starkare och värmebeständigare
material som är dyrare. Flöden som ska behålla sin hastighet för att kyla ner
ett annat medium skall också vara i rören. Har mediet ett lågt volymflöde
bör den vara i rören då hastigheten blir större. Flöden som innehåller mycket
smuts och där det finns risk för avlagringar bör vara i rören då det är enklare
att rengöra rören med vattenblästring än att rengöra hela höljet med hjälp av
kemikalier. Om det körs ånga genom värmeväxlaren så bör den vara
innanför höljet då ånga ofta innehar en stor volym. Viskösa medium bör
hållas innanför höljet då det ger en god värmeöverföring[18].
3.5.1.1 Fördelar tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare är lätta att tillverka och har en enkel konstruktion. En stor
fördel med tubvärmeväxlare är att den kan vara tillverkad i många olika
material, se bild 15 sidan 23. Den anses även vara robust men har inte lika
bra termisk verkningsgrad som platt- eller spiral-värmeväxlare. Om det stora
målet är att återvinna så mycket energi som möjligt blir ofta
tubvärmeväxlaren väldigt stora förhållandevis till en platt- eller
spiralvärmeväxlare[19].
Tubvärmeväxlare kan delas in i 3 olika typer [20], värmeväxlare med
dubbelrör, skal- och rör-värmeväxlare och spiralrörvärmeväxlare.

Bild 8: Principen för tubvärmeväxlare [22].
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3.5.2 Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare är uppbyggd av värmeöverföringsplattor som i grunden är
korrugerad tunn plåt. Dessa plattor gör att medierna är skilda från varandra
och skapar kanaler som mediet kan flöda genom för att få en god
värmeöverföring. Korrugerad plåt är veckad plåt med ett valt mönster för att
öka turbulensen [20]. Mönstret som används i värmeväxlare är enligt Alfa
laval ett fiskbensmönster [21].
3.5.2.1 Fördelar plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare är väldigt kompakta och termiskt effektiva. Eftersom den
är kompakt så går det åt mindre material vid tillverkning. Materialet som
används är vanligtvis rostfritt stål, se bild 15. Plattvärmeväxlare är flexibel
om det skulle ske en förändring i processen, då är det bara att lägga till eller
ta bort plattor för att den ska anpassas. Den har ett litet "footprint" vilket
betyder att den är miljövänlig och de är lätta att rengöra. Packningsförsedda
plattvärmeväxlare är begränsade när det gäller tryck och temperatur på
grund av packningen som sitter mellan plattorna[19].
Det finns olika typer av plattvärmeväxlare och deras begränsningar syns
nedan i bild 9.

Bild 9: Olika plattvärmeväxlares begränsningar [19].

3.5.2.2 Packningsförsedda plattvärmeväxlare
Packningsförsedda plattvärmeväxlare kallas även för "Gasketed" och klarar
tryck uppemot 30 bar och temperaturer uppemot 200 grader Celsius, se bild
9.
Packningsförsedda plattvärmeväxlare består av en serie tunn korrugerad plåt
[20] där plåtarna ligger om lott för att bilda ett chokladkakamönster.
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Chokladkakamönster är bra av den enkla anledningen att det blir en jämn
fördelning av flödet över värmeöverföringsytan. Det går att bilda olika
chokladkakamönster beroende på hur mycket turbulens som behövs, se bild
10 [21]. De korrugerade plåtarna går att stapla ovanpå varandra på ett enkelt
sätt, detta gör att det är enkelt att lägga till och ta bort plattor för att anpassa
värmeväxlaren till ändringar i processen [19]. I bild 11 syns att det kalla och
varma medierna är åtskilda och det visar även flödet mellan plattorna.

Bild 10: Olika typer av plattor [21].

Bild 11: Principen för plattvärmeväxlare [21].
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3.5.2.3 Svetsad platt- och block-värmeväxlare
Alfa laval kallar sitt fabrikat av svetsade platt- och block-värmeväxlare för
"Compabloc", i bild 9 syns att den tål mer än vad packningsförsedda gör
gällande både tryck och temperatur. Den tål tryck upp till 42 bar och
temperaturer upp till 350 grader Celsius.
I bild 12 syns det schematiskt hur en compabloc fungerar. Den har flera
korrugerade plåtar staplade på varandra som är omväxlande svetsade för att
skapa inre kanaler. Dessa kanaler kan ha en överföringsyta från 0,7m 2 till
840m2 vilket ger en stor variation storleksmässigt. De korrugerade plåtarna
kan bilda olika mönster för att ge värmeväxlaren olika egenskaper. Ett Kmönster skapar en effektiv rengöring mellan plattorna. Ett L-mönster
används om det är höga tryck i samband med specifika krav. Ett X-mönster
är en kombination av K och L mönstren, det används för att kunna
kombinera höga tryck med en effektiv rengöring.
Höljet på värmeväxlaren är ihopbultad för att det ska vara lätt att rengöra
och utföra underhåll [23]. I bild 12 syns att medierna kommer in med 90
graders vinkel mot varandra, detta kallas för växelströms
strömningsriktning. Vid behov kan bafflar sättas in för att göra den nästan
motströms[19].

Bild 12: Principen för compabloc [23].
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3.5.3 Spiralvärmeväxlare
Spiralvärmeväxlare kan se ut på olika sätt beroende på vilket syftet är med
värmeväxlaren, se bild 13. Värmeväxlaren i bild 13a har två skilda kanaler
som löper i en spiral inuti värmeväxlaren [7]. Idén med en
spiralvärmeväxlare är att flödena ska gå i motströms riktning för att föra
över så mycket värme som möjligt. Det ena flödet går in i värmeväxlaren
från sidan för att sedan gå ut från centrum av värmeväxlaren. Det andra
flödet går in i centrum av värmeväxlaren och sedan går den ut på sidan.
Spiralvärmeväxlare används när mediet inte ändrar aggregationstillstånd.
Bild 13b visar en värmeväxlare som arbetar som en kondensor. Här kommer
ånga in från toppen för att på vägen ner kylas ner av ett kallare medium och
kondenseras. Den kondenserade ångan utgår sedan i botten av
värmeväxlaren. Det kalla mediet cirkulerar i en spiral liknande bild 13a,
enda skillnaden är att det bara är en spiral som har mellanrum mellan röret
där ångan passerar och kyls ner.
Bild 13c visar en värmeväxlare som arbetar som en åter-kokare eller
indunstare. Den fungerar på samma sätt som en kondensator, men tvärt om.
Mediet kommer in via bottnen på värmeväxlaren i flytande form för att
sedan värmas upp av spiralen och förångas [20].

Bild 13 A,B,C :Olika spiralvärmeväxlare [24].

3.5.3.1 Fördelar spiralvärmeväxlare
Spiralvärmeväxlare är gjorda som en kompakt enhet och kan tillverkas i de
flesta material, se bild 15 sidan 23. De är även enkla att rengöra då ena
gaveln är löstagbar, se bild 13a. Spiralvärmeväxlare är termiskt effektiv och
har ett litet "footprint". Eftersom mediet flödar endast genom kanaler och
tack vare geometrin så bildas det höga skjuvspänningar som tar bort
beläggningar, se bild 14, och rengör inne i rören, denna effekten kallas för
"Self-cleaning effekt" [24],[19]. Detta gör att den fungerar bra även om det
finns slam i mediet och om det finns risk för beläggningar.
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Bild 14: Self-cleaning effekt [24].

Bild 15: Övergripande information om värmeväxlare [19].

3.6 Val av värmeväxlare
För att kunna veta vilken värmeväxlare som bör vara på vilken plats så finns
det vissa parametrar som vägleder och avgör. Det är viktigt att veta vilken
den termiska uppgiften är för värmeväxlaren, vilka temperaturer, vilket pH,
fluidens egenskaper och vilket tryck värmeväxlaren kommer att arbeta
med[19].

3.7 Felorsaker
Värmeväxlare är ett verktyg som ska kunna användas i många år, men
ibland händer det något oväntat som gör att de havererar tidigare än den
beräknade livslängden. När detta sker så måste det undersökas vad som gick
fel. De enklaste sätten att upptäcka att någonting är fel är att det antingen är
läckage eller blockering [25]. Om det förekommer läckage så är det vanligt
att röret som läcker pluggas igen genom svetsning för att lösa problemet.
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Detta är dock bara en tillfällig lösning, när tillräckligt många rör i
värmeväxlaren har blivit igenpluggade så är det bättre att byta ut den.
Ett vanligt förekommande problem är att små partiklar som finns i mediet
fastnar på de värmeöverförande ytorna där de växer sig större och större då
det fastnar fler och fler partiklar. Partiklarna som åker runt i systemet kan
vara korrosionspartiklar som uppstår genom att en kemisk reaktion sker
mellan mediet och väggarna[7]. Det är inte alltid som dessa partiklar lossnar
ifrån väggarna, men det kan hända. Detta leder till att dels
värmegenomföringen minskar men även en ökning av trycksänkningar.
För att hålla samma flöde i systemet när det finns avlagringar på ytan så
minskar strömningsarean vilket leder till att hastigheten på mediet måste
öka. Detta leder till att rören kommer i vibration vilket gör att det nöter upp
skärmplåtarna [25].
Normalt så är flödet som störst när det kommer in i värmeväxlaren vilket gör
att partiklar kan slå bort rostskyddet som finns på materialet. Mest utsatt är
första skärmplåten. Vid underhåll och service så finns risken att det börjar
rosta på just dessa platser där rostskyddet är borta om den förvaras på fel
sätt. Vilket kan leda till läckage och en sämre fungerande värmeväxlare [25].

3.8 Rengöring
Det är vanligt att värmeväxlare inte tvättas. Detta på grund utav att det
antingen kostar för mycket att rengöra och underhålla eller för att det blir för
stor förlust ekonomiskt när verksamheten står stilla [26]. Problemet med
detta är att det täpper igen inne i värmeväxlarna. Då kan det uppstå problem
med att flödet blir dåligt eller att värmeöverföringen minskar vilket leder till
att värmeväxlarna inte arbetar optimalt och det finns en risk att det blir en
förlust ekonomiskt. Dock så är denna skillnaden på att stanna anläggningen
och på att köra en värmeväxlare som inte fungerar optimalt så stor att
vanligtvis körs värmeväxlarna även om de fungerar dåligt.
Risken som finns när en dålig värmeväxlare körs är att det blir ett
totalhaveri. Men eftersom det kostar mindre att byta ut den söndriga
värmeväxlaren än att stoppa produktionen så får produktionen fortgå.
Vanligtvis så rengörs och underhålls värmeväxlare när det blir problem i
produktionen på annat håll så att hela produktionslinjen måste stannas. Det
är endast om värmeväxlaren har en nyckelposition som produktionen
möjligtvis stannas för att tvätta eller rengöra värmeväxlaren.
Vanligtvis så finns det två stycken värmeväxlare på nyckelpositioner där en
är igång och en är avstängd. När den som är igång börjar fungera dåligt så
finns möjligheten att byta till den avstängda som ska vara rengjord och
fungera optimalt. När bytet är gjort så rengörs den precis avstängda
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värmeväxlaren så att den kan återgå till sin uppgift när det är dags för ett
nytt byte.
Det vanligaste problemet är att det skapas slaggprodukter som fastnar i rören
vilket kan påverka både värmeöverföringen och flödet. När partiklarna sitter
i en klump mellan rören så finns det en möjlighet att spola bort dessa med
hjälp av ökad mediehastighet, om de sitter löst. Om inte detta hjälper så går
det, beroende på vilken typ av värmeväxlare det är, rengöra på andra sätt.
Det finns ett gemensamt sätt som kan användas oberoende av typ, kemisk
rengöring. Beroende på vilket kemiskt medel som används så löses dessa
klumpar upp och medlet skapar en skyddande film på metallytan [20].
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4. Empiri
4.1 Konstruktionsvärde och driftsvärde
Med konstruktionsvärde menas data som användes för att konstruera
värmeväxlaren. Driftsvärde är data som är taget när värmeväxlaren är i drift.
Den kan variera beroende på hur mycket av kapaciteten som körs.

4.2 Temperatur
Det är viktigt att veta vilka temperaturer som medierna har då vissa medier
fungerar sämre om de har en för hög eller för låg temperatur. Om ett
specifikt medium blir för kallt kan det börja täppa igen inne i
värmeväxlaren. Om ett annat medium blir för varmt kan det brännas fast på
ytan. Båda leder till en sämre värmeöverföring.

4.3 Specifik värmekapacitet
Varje medium har en specifik värmekapacitet. Specifik värmekapacitet är ett
mått på hur mycket energi som krävs för att värma upp ett kilo av mediet en
grad.

4.4 Massflöde
Massflöde är ett tal för hur många kilo av ett medium som flödar förbi en
viss punkt varje sekund. Varje medium har ett eget massflöde då det är
beroende av hastigheten och diametern på röret det flödar i.

4.5 Effekt
Effekt är ett tal på hur mycket arbete som utförs per tidsenhet. Effekten
varierar på de olika värmeväxlarna beroende på kategori och storlek.

4.6 K-värde eller värmegenomgångskoefficient
K-värdet är ett tal som beskriver hur mycket värme som överförs per
kvadratmeter. K-värdet kan förändras snabbt beroende på hur
lätt avlagringar bildas på värmeöverföringsytorna.

26
Hiller & Björkman

4.7 Vitlut
Vitlut består i huvudsak av NaOH, Na2S, Na2CO3 , Ca och andra spårämnen
av metaller. Dessa metaller har en benägenhet att falla ur mediet om det når
under en viss temperatur. Metallerna som har fallit ut lägger sig sedan på
värmeöverföringsytan som ett tunt lager och det behövs inte mycket för att
värmeöverföringen ska minska drastiskt.

4.8 Tvättningsprocess
Tvättningen sker på kemisk väg, ett tvättmedel får åka runt i värmeväxlaren
för att lösa upp beläggningarna. Tvättningen går till så att varmvatten
kopplas in i värmeväxlaren när den är avstängd och sedan appliceras ett
tvättmedel. Tvättmedlet kan bland annat innehåller fruktsyra som löser upp
avlagringarna.
Ett bättre sätt men betydligt mer tidskrävande är att spola plattorna med
hjälp av högtryckstvätt. Genom att plocka bort skyddet runt värmeväxlaren
och sedan plocka bort plattorna och tvätta dem var för sig. Vid tvättning på
detta mekaniska sätt är det möjligt att ett tvättmedel inte behövs, utan att det
räcker att tvätta med enbart vatten under högt tryck.
Om det har gått så långt att värmeväxlaren är helt igentäppt så kan det vara
svårt att rengöra med hjälp av tvättmedel eller högtryckstvätt. Det finns ett
medel i pulverform som heter sulfaminsyra som är mycket effektivt när det
gäller rengöring. Problemet är att det även sliter på metallen i värmeväxlaren
som varken tvättmedlet eller högtryckstvätten gör.
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5. Genomförande
Uppgiften består i att skapa en kartläggning över Södra Cells värmeväxlare,
där bland annat k-värden och hur bra vissa värmeväxlare fungerar kommer
att utvärderas. Uppgiften delas upp i tre steg där varje steg är en fördjupning
inom ett antal prioriterade värmeväxlare. Varje utfört steg kommer att vara
till hjälp för nästkommande steg.
Del ett går ut på att skapa en fabriksöversikt över alla värmeväxlare där
allmän information kommer att samlas.
Del två är en fördjupning på ett antal valda prioriterade värmeväxlare där
mer specifik information kommer beräknas och analyseras, såsom k-värde.
Del tre är en ännu djupare analys av ett fåtal prioriterade värmeväxlare där
det ska undersökas varför den inte fungerar så bra. Här kommer både
beräkningar och analyser ske.

5.1 Översikt genomförande del ett
Den första delen av uppgiften går ut på att skapa en kartläggning av alla
värmeväxlare som används på bruket. I kartläggningen ska information
finnas för att skapa en övergripande översikt. Det första steget är att ha ett
möte med handledaren för att få information om vilka delar som ska ingå i
den övergripande kartläggningen. Steg två är att samla in information om de
olika värmeväxlarna. Steg tre är att sammanställa ett dokument där all
information är lättöverskådlig.

5.1.2 Steg ett: Möte med handledare
Steg ett startade med att det bokades ett möte med handledaren för att få
reda på vilka kriterier som skulle ingå i den övergripande kartläggningen
och hur redovisningen av dokumentet skulle ske. Under mötets gång
framgick det att det var sju olika kriterier som den övergripande
kartläggningen skulle innehålla. Nedan är en sammanfattning av de olika
kriterierna.
Sedan bestämdes att redovisning av dokument skulle ske avdelningsmässigt
med alla avdelningar som börjar med 300 under huvudavdelningen Ved.
Alla avdelningar som börjar med 400 under huvudavdelningen Massa. Alla
avdelningar som börjar med 500 under huvudavdelningen TM(Torkmaskin).
Alla avdelningar som börjar med 600 och 700 under huvudavdelningen
Energi och Återvinning.
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Position
Positionen är viktig att veta om det ska ske en inspektion, rengöring, byte av
värmeväxlare eller dylikt.
Kategori
Ibland är det svårt att se vilken typ av värmeväxlare som används vid en
snabb anblick. Då kan det vara bra att ha ett register där det går snabbt att
kolla upp vilken kategori det är.
Tillverkare
Det finns många olika tillverkare av värmeväxlare och alla har de sin egen
specialitet. Företag har ofta behov av olika sorters värmeväxlare vilket gör
att det kan finnas många olika värmeväxlare på ett företag. Därför är det bra
att kunna se vem som är tillverkaren till en specifik värmeväxlare.
Typbeteckning
Beroende på vem som har tillverkat värmeväxlaren så tillverkar de troligtvis
andra typer av värmeväxlare också. Detta gör att varje värmeväxlare är unik.
Om det saknas information om en specifik värmeväxlare så går det inte att
kolla i en allmän broschyr om den typen för att få fram data. Tillverkaren
måste kontaktas och då är det bra att veta typbeteckningen eller inköps order
nummer för att de ska kunna få fram data om den specifika värmeväxlaren.
Leveransdatum
Det är bra för företaget att ha en översikt över hur gammal utrustningen är,
då är det enklare att planera en nyinvestering för att förnya utrustningen.
Medier
Det är viktigt att ha en översikt och veta vilka medier som används i en
värmeväxlare. Om det skulle bli problem och det skulle börja läcka så ska
det gå snabbt att kolla upp vilka medier som används då vissa medier är
frätande och allmänt farliga.
Överföringsyta
Olika värmeväxlare har olika värmeöverföringsytor, detta gör att det är
intressant att veta vilken överföringsyta de olika värmeväxlarna har.
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5.1.3 Steg två: Insamling av konstruktionsdata
Steg två handlar om att samla in information som är tillgänglig om
värmeväxlarna. Detta gjordes genom att avläsa värden från Södra Cells
interna system. Det finns ett system där det finns konstruktionsdata som
författarna använde. Dock så är inte alltid all data registrerad. Författarna
upptäckte detta i ett tidigt skede och bestämde sig för att gå ut i fabriken för
att lokalisera och kolla upp värden som saknades. De upptäckte snabbt att
det var tidsödande och att inte heller där fanns all information. Nästa steg
var att kolla i arkivet för att leta upp information, men även här stod det
snabbt klart att det tog lång tid och att det var svårt att hitta. Den sista
utvägen var att kontakta leverantören för att få ut information. Med denna
vetskapen bokades ett nytt möte med handledaren och det bestämdes att
författarna inte skulle leta i arkiv eller springa runt i fabriken. Utan att
informationen som fanns i de interna systemen var tillräckliga.

5.1.4 Steg tre: Sammanställning av information
Steg tre började med att skapa en mall i Excel där alla kriterier är samlade.
Mallen ska vara lättöverskådlig och lätt att hitta i. Den är uppbyggd för att
det ska vara lätt att hitta vilken värmeväxlare det syftas på för att sedan gå in
på var de sitter till överföringsytan. Samtidigt som informationen samlades
in antecknades den i mallen.
När del 1 av uppgiften var färdig visades den för handledaren och del 2
inleddes sedan.

5.2 Översikt genomförande del 2
Del två går ut på att utvärdera ett antal prioriterade värmeväxlare. Denna
delen bygger på del ett, men nu ska utvärderingen gå djupare.
Steg ett handlar om att bestämma hur många värmeväxlare som ska
analyseras och vad som ska analyseras. Steg två handlar om att bestämma
vilka värmeväxlare som ska analyseras. Steg tre handlar om att komma fram
till hur tillvägagångssättet för analysen ska gå till. Steg fyra handlar om
insamlingsmetoden för data. Steg fem handlar om tillvägagångssättet för
beräkningarna.

5.2.1 Steg ett: Informationsmöte med handledare
Steg ett av genomförande del 2 startar med en diskussion med handledaren.
Här diskuterades och bestämdes hur många värmeväxlare inom varje
avdelning som ska analyseras. Det beslutas att totalt ska 19 värmeväxlare
utvärderas djupare. Analysen kommer att gå ut på att beräkna och
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kontrollera k-värdet. Syftet är att kontrollera hur bra värmeväxlarna fungerar
idag och att se hur väl de presterar gentemot när de var nya/ när de
konstruerades. För att kunna se hur väl de presterar måste två olika kvärden införskaffas. Det första k-värdet är konstruktionsvärdet för den
specifika värmeväxlaren medans det andra är när värmeväxlaren är i drift. I
vissa fall så finns konstruktionsvärdet angivet, dock inte alltid. Detta innebär
att det måste beräknas. För k-värdet i drift ska det beräknas då det inte finns
något värde angivet.
Fördelningen av värmeväxlarna som kommer att analyseras ser ut enligt
nedan:




10 st i massa
5 st i energi och återvinning
4 st i torkmaskin

5.2.2 Steg två: Val av värmeväxlare
När det är bestämt hur många värmeväxlare som ska analyseras inom varje
avdelning kontaktas respektive driftingenjör. Varje driftsingenjör får sedan
välja ut de viktigaste och mest intressanta värmeväxlarna för deras
processer.

5.2.3 Steg tre: Beräkningsmetod
När det var bestämt vilka värmeväxlare som ska utvärderas behövde
författarna sitta ner och fundera över hur k-värdet skulle beräknas. I en
tidigare kurs har författarna räknat på värmeväxlare med hjälp av formler
från ett formelblad, samma formler kommer att användas i detta arbete. För
att använda dessa formler behövs viss data om temperaturer, specifika
värmekapaciteten, massflöde, effekt och i speciella fall även entalpi. För mer
information om de olika parametrarna se "Undersökningskriterier" sidan 32
och respektive rubrik.

5.2.4 Steg fyra: Datainsamling
Steg fyra består i att samla in data. Det går att dela upp detta steget i två
delar,
insamling
av
konstruktionsvärden
och
insamling
av
driftvärden. Insamlad
data
kommer
att
samlas
i
ett
Excel dokument. Insamling av konstruktionsvärden kommer att gå till på
samma sätt som i del 1, se "Genomförande del 1, Steg två sida 29".
Insamling av driftsvärden kommer att ske genom ett internt system som
kallas för Styrsystem. I styrsystemet finns data om vad som
händer i just detta ögonblicket. Men det finns inte enbart driftsvärden.

31
Hiller & Björkman

All data som samlas in varje sekund sparas i upp till tre månader i
styrsystemet.
Undersökningskriterier
Det kommer att samlas in data från de prioriterade värmeväxlarna om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstruktionsvärden för temperaturen in och ut för medium 1 och 2
Driftsvärden för temperaturen in och ut för medium 1 och 2
Specifik värmekapacitet för medium 1 och 2
Konstruktionsvärden för massflöde 1 och 2
Driftsvärden för massflöde 1 och 2
Effektens konstruktionsvärde och driftsvärde
K-värdets konstruktionsvärde och driftsvärde

För mer information, se Empiri.

5.2.5 Steg fem: Beräkningar
När all tillgänglig information är insamlad är det dags att beräkna
de saknade värdena. Författarna tog ställningstagandet att det räcker med att
visa
upp enbart
ett
exempel
på beräkningar för
varje
tillvägagångssätt. Eftersom samma formler används och det är samma
tillvägagångsätt att
beräkna
antingen konstruktionsvärden eller
driftsvärden. Detta exempel på beräkning visar alla tillvägagångssätt.
Värmeväxlare 84-0058 och 84-0059 valdes för att det sker en fasomvandling
för det ena mediet. Vanligtvis används den specifika värmekapaciteten vid
beräkningar, men sker det en fasomvandling går det inte att beräkna på detta
sätt. Detta gör att beräkningarna kommer ske på ett annat sätt för detta
mediet, då entalpi måste tas i beaktande. Allt detta är mer utförligt förklarat
vid beräkningarna, se bilagor Beräkning av värmeväxlare 84-0058/59.
Det sista som utfördes var att göra en beräkning för att få en uppfattning om
värmeväxlaren fungerar optimalt. Detta gjordes genom att ta skillnaden
mellan konstruktionsvärdet och driftsvärdet av k-värdet. Detta ger en
uppfattning om hur väl anpassad värmeväxlaren är för sin uppgift. Hur väl
den fungerar kommer att anges i procent, detta kommer att hjälpa till vid val
av värmeväxlare i del tre av genomförandet. Det sattes en gräns på 60%, var
värdet under 60% så är värmeväxlaren ej okej. Men är värdet över 60% så är
värmeväxlaren godkänd.

5.3 Översikt genomförande del tre
Del tre går ut på att gå ännu djupare för att se om det är rätt värmeväxlare på
rätt plats, alltså kolla om värmeväxlaren är optimal för sin uppgift. Det gås
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in djupare på varför värmeväxlaren inte fungerar optimalt och lösningar till
hur de ska kunna fungera optimalt tas fram.
Del tre går att dela in i 2 olika utföranden. Utförande ett kontrollerar två
värmeväxlare som är överdimensionerade och kommer fram till tre olika
förslag. Utförande två går ut på att analysera två värmeväxlare om hur
mycket mediet påverkar värmeöverföringen.

5.3.1 Informationsmöte med handledare
Del tre startades med en konsultation av handledaren för att ge en överblick
över värmeväxlarna som analyserades i del 2. I del 2 kontrollerades det vilka
värmeväxlare vars kapacitet utnyttjades minst. Det kollades på vilka som
procentuellt inte uppfyllde kraven; vilka som fungerade mycket sämre än de
är konstruerade för.
Utav dessa valde handledaren ut 8 värmeväxlare vilka är mest intressanta för
företaget oavsett hur bra de fungerade. Då författarna är tidsbegränsade
bestämdes att författarna själva fick välja ut vilken/vilka som skulle
analyseras djupare då tiden är begränsad.
Val av värmeväxlare
Fyra stycken värmeväxlare valdes ut av författarna av lite olika anledningar.
De första som valdes ut var 84-2008 och 84-2022 då de är seriekopplade och
hade en utnyttjandegrad på cirka 20-30 procent. Dessa två kommer att
analyseras i utförande ett. I detta fallet innebär en djupare analys att
konstruktionen och systemet kommer att granskas för att ta fram ett
alternativt system som skulle fungera mer optimalt på den valda positionen.
Allt från temperaturer till överföringsyta kommer att kontrolleras.
De andra två är 84-0016 och 84-0017 och valdes ut för att de hade lägst
utnyttjandegrad, 12 procent, och för att de är parallellkopplade. Dessa två
kommer att analyseras i utförande två. Här kommer en användnings- och
underhålls-analys att ske som en djupare analys där det kommer att
undersökas vad som gick fel och hur de bör underhållas för optimalt
användande.

5.3.2 Utförande ett, värmeväxlare 84-2008 och 84-2022
Steg ett: Intervju med operatör
Efter att det var beslutat vilka värmeväxlare som skulle analyseras valde
författarna att börja med en analys om 84-2008 och 84-2022. Det startade
med att gå ut i fabriken för att få en uppfattning av värmeväxlarna. Operatör
tillfrågades angående möjligheter att visa värmeväxlaren och att ge en
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ingående beskrivning av dem. Här ställdes frågor som vilket syfte dem har
och om tvättning sker regelbundet se bilagor Interjuver.
Syftet med värmeväxlaren 84-2022 är att värma upp VKK (vatten kemiskt
renat) så nära 80 °C som möjligt. Syftet med värmeväxlare 84-2008 är att
förvärma VKK till 84-2022. Tvättning sker, dock inte regelbundet. Det sker
när operatören tycker den börjar fungera dåligt. Ingen dokumentation finns
angående vilka datum den har tvättats.
Steg två: Kontrollering av värmeväxlare och hypotesformulering
När informationen var införskaffad satte sig författarna och funderade över
den införskaffade informationen. En jämförelse mellan styrsystemet och
informationen från operatören visade på att något var fel. Temperaturen ut
som skulle vara nära 80 °C men låg på cirka 60 °C. Detta gjorde författarna
konfunderade och de satte igång och började fundera på vad som kunde
förändras för att få dessa siffror närmre varandra.
Här upptäcktes att flödet och temperaturen mellan dagens drift och
konstruktionsdata låg för långt ifrån varandra. Det stod snabbt klart att
värmeväxlarna var överdimensionerade vilket gav ett dåligt k-värde och ett
dåligt procentuellt utnyttjande.
När det stod klart att de var överdimensionerade misstänkte författarna att
processen hade byggts om utan att byta ut eller bygga om värmeväxlarna.
Misstanken bekräftades när flödesschema kontrollerades och operatören
tillfrågades.
Författarna har kommit fram till tre olika teoretiska sätt att ändra
konstruktionen för värmeväxlarna. Det första sättet är att ha kvar samma
värmeväxlare men bygga om dem så att de inte är. Det andra sättet är att
behålla värmeväxlarna men att bygga om dem så att en temperatur närmre
80 °C nås. Det trejde sättet är att endast använda två stycken värmeväxlare.
Detta är teoretiskt möjligt då två av dagens tre värmeväxlare behandlar
samma medium.
Steg tre: Teoretiska tester av hypoteserna
Efter att hypoteserna har blivit framdiskuterade är det dags att kontrollera
om de fungerar teoretiskt och ekonomiskt.
Alternativ ett
Det första alternativet handlar om att optimera värmeväxlaren genom att ta
fram den egentliga arean som värmeväxlaren behöver. Detta gjordes med
driftsvärdena som har tagits fram i styrsystemet, se bilagor kartläggning del
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3. K-värdet från värmeväxlaren som används idag kommer att användas i de
nya beräkningarna.
Med hjälp av dessa värden går det räkna ut en mer optimal area för
värmeväxlarna så att de fungerar optimalt med dagens temperaturer.
Beräkningarna finns i bilagor Beräkningar av alternativ ett.
Alternativ två
I bild 16 syns ett schematiskt flödesschema över hur värmeväxlarna är
sammankopplade. Den blåa linjen ska kylas till så låg temperatur som
möjligt medans den röda ska värmas upp så nära 80 °C som möjligt.

Bild 16: Flödesschema för seriekopplade värmeväxlare.

Rangordning av parametrar
Innan beräkningarna ska utföras måste det bestämmas vilka parametrar som
är viktigast. De viktigaste parametrarna är värden som måste hållas så nära
målvärdet som möjligt, annars kan det ske att det till exempel täpper igen i
både rör och värmeväxlare. Detta sker genom en diskussion där
parametrarna rangordnas efter betydelse.
Det framkom att den viktigaste parametern för vvx 20(84-2008)
och vvx 22(84-2022) är temperaturen ut från vvx 22 som värms upp gradvis
genom alla värmeväxlarna. Den ska vara nära 80°C enligt driftsoperatör
Robert Nilsson, se bilagor intervjuer. Den näst viktigaste parametern är att
temperaturen ut, blå linje, från vvx 20 ska vara så låg som möjligt för att
utnyttja det mesta av värmeenergin. Anledningen till att temperaturen ska
minskas så mycket det går är för att detta mediet går vidare till det alkaliska
avloppet som sedan går ut i havet.
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Genom diskussion togs beslutet att B62 ej är relevant att ändra på då den är
begränsad
av
dess
medier. Om mediet når
55 °C eller
lägre blir det trögflytande och täpper igen både värmeväxlare och rör, se
bilagor intervjuer. Därför har beslutet tagits att den inte ska analyseras
djupare. Men den är ändå viktig då den är placerad mellan vvx 20
och vvx 22.
Vvx 22
Vvx 22 är det sista steget för uppvärmningen av det röda mediet. Här är
dock enbart en temperatur känd, tv1 se bild 17. För att lösa detta så antogs
värden för tk1 och tk2, där sedan tv2 räknades ut. Då temperaturen Tv2 går
vidare till värmeväxlare vvx 20 så förvärmer den det röda innan det kommer
till vvx 22.
Tabell 2: Tabell över beteckningar

Beteckning

Benämning

Enhet

Tv1

Temperatur varm 1

°C

Tv2

Temperatur varm 2

°C

Tk1

Temperatur kall 1

°C

Tk2

Temperatur kall 2

°C

Det första som gjordes var att anta ett värde för Tk2 som i början valdes till
driftvärdet för att förenkla beräkningen. Sedan därefter testades ett värde
fram genom beräkningar som låg så nära 80 °C som möjligt. Det bästa
alternativet som testades fram finns i bilagor Beräkningar av alternativ 2.

Bild 17: Flödesschema för vvx 22.

Vvx 20
Efter att ha beräknat fram vilka temperaturer som fungerar bäst för vvx 22
var det känt vilken temperatur den blåa (Tv1) kommer att ha när den
kommer till vvx20 se bild 18. Även här är två temperaturer okända, tk2 och
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tv2. Temperaturerna beräknades på samma sätt som för vvx 22. Men
eftersom temperaturerna från vvx 22 och vvx 20 påverkar varandra behövs
värdena kontrolleras för vvx 22 igen. När vvx 22 har kontrollerats,
kontrolleras vvx 20 igen. Detta fortsätter på samma sätt tills värdena
är optimala. Bästa alternativet som testades fram för värmeväxlaren finns i
bilagor Beräkningar av alternativ 2.

Bild 18: Flödesschema för vvx 20.

Alternativ tre
Alternativ tre går ut på att effektivisera produktionen genom att endast
använda 2 stycken värmeväxlare, se bild 19. Detta är möjligt då två av
värmeväxlarna idag innehåller samma medium. Detta innebär att de två
värmeväxlarna måste värma upp betydligt mer än vad som behövs om det är
tre värmeväxlare. Samma rangordning av viktiga parametrar som
uppdagades för tidigare, se Rangordning av parametrar sida 35, kommer att
utnyttjas här, med skillnaden att det är fördelat på två istället för tre
värmeväxlare.

Bild 19: Flödesschema med enbart två värmeväxlare.

Värmeväxlare 1
För vvx 1 är tre temperaturer kända, den som saknas är temperatur ut för det
röda mediet. Denna beräknas på samma sätt som det gjordes för "vvx 22
och vvx 20", se bilagor Beräkningar av alternativ 3.
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Värmeväxlare 2
Från vvx 2 ska det gå ut en temperatur som är nära 80 °C. Eftersom det
saknas två olika temperaturer måste även här tekniken att testa sig fram
användas. Först väljs en temperatur och beräkningar sker. Fungerar det så
ökas temperaturen och nya beräkningar görs tills det inte fungerar längre.
Om det inte skulle fungera så sänks temperaturen och nya beräkningar görs
tills det fungerar.
Det som kan gå fel är att temperaturen ut för blått medium blir för låg i
förhållande till temperaturen in för det röda mediet. Beräkningarna sker på
samma sätt som för föregående värmeväxlare.
När två olika alternativ på temperaturintervall har blivit beräknat
kontrolleras arean för att se vilken som passar bäst. Detta kommer att
diskuteras och analyseras mer i analys/diskussion.

5.3.3 Utförande två
Steg ett: Utvärdering av värmeväxlare
Värmeväxlare 84-0016 och 84-0017 (kommer senare i texten kallas för 16
och 17) har en mycket dålig utnyttjandegrad av k-värdet, endast 12%. Detta
antyder att någonting är fel, se bilagor kartlägning del 3. För att undersöka
vad som är fel kontrollerades om värmeväxlarna var överdimensionerade.
Vid en jämförelse av konstruktions och driftsvärde så upptäcktes det att
värmeväxlaren inte är överdimensionerad då värdena var nästintill lika. Det
finns inte så många andra orsaker som får utnyttjandegraden att bli så låg.
Steg två: Syfte och driftsförhållande
Syftet med värmeväxlaren är att kyla ner vitluten från ca 95 °C till ca 75 °C.
Redan vid inköpet av värmeväxlare till denna positionen var det känt att
vitlut lätt bildar avlagringar på värmeöverföringsytan, detta gjorde att två
stycken införskaffades för att köras växelvis. Två stycken värmeväxlare står
jämte varandra där den ena är i drift varav den andra är avställd. Den
avställda har varit i drift och är smutsig, vilket betyder att den måste
rengöras under tiden som den andra är i drift. När den som är i drift börjar
fungera dåligt så byter värmeväxlarna. Den som precis varit i drift väntar
därefter på att få rengöras så att den är redo att återgå i drift vid tillfälle.
Detta var som sagt tanken som det skulle fungera, men tyvärr gör det inte så.
Istället så är båda två i drift samtidigt då båda fungerade så dåligt att de
tillsammans arbetar som en borde göra ensam.
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Steg tre: Intervjuer
Det första tanken som kom efter beskedet att den inte var feldimensionerad
var att antingen det ena eller båda medierna kan vara orsaken. För att
säkerställa detta gjordes ett antal intervjuer med både operatören och
driftsingenjören se bilagor Interjuver.
Informationen som sammanställdes från intervjuerna antydde på att
medierna smutsade ner överföringsytorna vilket orsakade att värmeväxlarna
inte fungerade optimalt. Utifrån detta antagande utfördes en analys för hur
detta problem ska åtgärdas.
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6. Resultat/Analys
6.1 Genomförande del ett
Resultatet finns i bilagor Kartläggning del 1.
Som kan ses i bilagor Kartläggning del 1 så saknas det mycket information
på vissa värmeväxlare. Detta beror på att värdena inte har blivit
dokumenterade vid inköp. Även på värmeväxlarens specifikationsbricka
som sitter på värmeväxlaren står inte all data. Detta gör att det är svårt att få
fram värdena om inte tillverkaren kontaktas. Dock så är vissa värmeväxlare
så gamla att det inte är säkert att de har kvar ett arkiv om sålda
värmeväxlare. Södra har även dem ett arkiv som det går att leta i, men även
om pärmen finns i arkivet kan det vara svårt att få ut informationen som
saknas. Ibland är språket i pärmarna på utrikeska vilket gör det svårt att leta
upp rätt information.

6.2 Genomförande del två
6.2.1 Konstruktionsdata
Resultatet av kartläggningen del två, om prioriterade värmeväxlare, hittas i
bilagor Kartläggning del två och beräkningarna finns i bilagor Beräkning av
värmeväxlare
84-0058/59. Vid
insamlande
av
konstruktionsdata
från databasen upptäckes det att det saknas konstruktionsdata på några av
värmeväxlarna. Några av de saknade konstruktionsvärdena kunde räknas ut
då
all
annan
information
fanns
tillgänglig. De
beräknade
konstruktionsvärdena har blivit beräknade med samma formler som
användes vid beräkning av värmeväxlare 84-0058/59 som syns i bilagor
Beräkning av värmeväxlare 84-0058/59. Anledningen till att det saknas
konstruktionsdata är att allt inte är dokumenterat i de interna systemen. En
del data som saknas finns troligtvis i arkivet, men som tidigare nämnts
kommer inte författarna att leta igenom arkivet då detta skulle ta för lång
tid.

6.2.2 Driftsdata
Den största anledningen till att det saknas driftsdata är att det inte finns
några mätare installerade. Detta är på grund av att det inte finns något behov
av att mäta värdena antingen innan eller efter värmeväxlaren. Om mätare
skulle installeras innan och efter varje värmeväxlare skulle det bli mycket
dyrt. Det är ingen anledning att installera en ny mätare om det inte finns
någon användning för mätaren.
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6.2.3 Datainsamling av driftsvärde
Om författarna räknar med driftsvärdet för just denna sekunden så kommer
det att variera mycket eftersom produktionen alltid har små toppar och dalar.
För ett mer exakt värde kommer författarna gå tillbaka 1-2 dagar. Men
att enbart ta medelvärde för 1-2 dagars produktion kan ändå visa ett väldigt
felaktigt värde. Optimalt hade varit att använda ett medelvärde på ett år.
Detta eftersom produktionen är säsongsvarierande och att värmeväxlarna
behöver kyla eller värme upp mediet antingen mer eller mindre under
sommartid.
Ett
exempel
på
detta
är
att
vatten
från Mörrumsån används i processen för att kyla ner. Vattentemperaturen
varierar då om det är antingen vinter eller sommar.
På vissa positioner finns det två eller till och med tre värmeväxlare. Detta
gör att en värmeväxlare ska kunna vara avstängd/avställd för rengöring och
en ska vara igång för produktionen ska fortsätta. Tiden en värmeväxlare är
avstängd/avställd för rengöring är beroende på hur lång tid det tar innan den
andra
värmeväxlaren
behöver
rengöras.
Styrsystemet
noterar värmeväxlarens värden även om den är avstäng/avställd. Detta gör
att om värmeväxlaren är avstängd/avställd under en längre tid så påverkar
detta medelvärdet mycket. Detta gör att det är svårt att ta ett medelvärde
över ett helt år, då avstängda/avställda perioder påverkar.
Detta problemet finns även om ett medelvärde på tre månader skulle
användas och ibland även under en veckas period. Detta påverkar så mycket
att författarna valde att enbart använda ett medelvärde på 1-2 dagar.
Då temperaturen och flödet påverkar varandra är det väldigt viktigt att
samma intervall används på bägge parametrarna vid avläsning av
medelvärdet. Om medelvärdet inte skulle avläsas inom samma intervall kan
resultatet bli mycket missvisande då det inte alltid är samma flöde eller
temperatur i processen. Dessa värden kan variera mycket under en kort
period. I styrsystemet finns det ett verktyg som kan markera ett visst
intervall som är intressant. Problemet är att intervallet bara visar antingen
temperaturen eller flödet, inte båda värdena i samma graf. Detta gör att exakt
samma intervall behöver markeras för den andra parametern. Detta är
oerhört svårt att uppnå då skalan ofta är ut zoomad när intervallet ska
markeras. Detta gör att värdet kan bli en aning missvisande.

6.2.4 Effekt
Vid beräkning av effekten i drift kunde värdet för det varma och kalla
mediet skilja mycket. Vid beräkning av konstruktionsdata så blir effekten
ofta densamma till skillnad från i drift. Författarna resonerade sig fram till
två alternativ. Det första alternativet tar ett medelvärde för det varma och
kalla mediet. Det andra alternativet är att effekten är så stor som det minsta
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värdet är. Eftersom det inte borde vara möjligt att kunna utnyttja mer energi
än det minsta värdet kan producera.
Eftersom k-värdet är beroende av effekten valdes alternativet med
medelvärde då det blir större. För beräkning av k-värde se bilagor Beräkning
av värmeväxlare 84-0058/59.

6.2.5 K-värde
När k-värdet var uträknat jämfördes värdet i drift med konstruktionsvärdet
för att få en uppfattning om hur mycket av k-värdet som utnyttjas. Varför de
inte fungerar optimalt kommer en djupare analys i del 3 gå in på.

6.3 Genomförande del tre
Redovisning av resultaten finns i bilagor kartläggning del 3. Varför just
dessa fyra värmeväxlare valdes var för att de är intressanta för företaget,
fungerar mycket dåligt och därför fanns ett intresse av få dem analyserade.

6.3.1 Värmeväxlare 84-2022, vvx 22
Varför valet föll på denna värmeväxlare är för att bland annat så skiljde kvärdet mycket mellan konstruktionsvärdet och driftsvärdet. Även att den är
seriekopplad hade betydelse. Syftet med värmeväxlaren är att värma upp
VKK(Vatten kemiskt renat) så nära 80 °C som möjligt.
Förändring av syfte
Positionen som värmeväxlaren har idag har blivit ombyggd efter att
värmeväxlaren har blivit installerad. Tidigare hade den ett annat syfte och
när produktionen ändrades om ändrades också syftet. Detta gör att den inte
längre är anpassad efter sitt syfte. Hur det skiljer sig från innan och efter
ombyggnationen är att temperaturerna och flödet är annorlunda. Detta har
orsakat att den är överdimensionerad.
Om värmeväxlaren
Värmeväxlaren är en plattvärmeväxlare av typen Gasketed och den har en
stor fördel. Det är att det går att bygga om den för att anpassa den till
produktionen. I dagsläget har den en area på 260,7 𝑚2 med 172 plattor.
Med hjälp av beräkningar togs det fram att arean ska vara 56,6 𝑚2 och ha
37 stycken plattor för att passa syftet optimalt.
Det skulle gå att bygga om den så att den blir mer effektiv då det skulle
teoretiskt gå att höja temperaturen för VKK till 72°C istället för idag då det
är 62°C. För att uppnå detta beräknades arean till att vara 170,4 𝑚2 och ha
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114 stycken plattor. Dessa beräkningar finns i bilagor beräkning av
alternativ 1 och beräkning av alternativ 2.
Vad som händer vid en ombyggnation
Minskad area i detta fallet innebär att det kommer att användas mindre antal
plattor vilket medför att turbulensen ökar och att hela ytan används på
överföringsplattorna. Då turbulensen ökar, så ökar även ”Self cleaning
effect” alltså självrengöringen ökar i värmeväxlaren. Även flödet inne i
värmeväxlaren ökar, då det finns färre plattor som mediet kan sprida ut sig
över vilket även ökar turbulensen som i sin tur ökar värmeöverföringen.
Ett minskat flöde tillsammans med för många plattor kan göra att
fördelningen över överföringsplattorna inte är optimal, mediet sprids inte ut
över hela plattan. Utnyttjas inte arean på alla plattor så blir den en stor
överföringsyta som inte används vilket är helt onödigt.
Medierna
VKK som är mediet på ena sidan består av rent vatten som inte innehåller
några partiklar vilket gör att överföringsytan hålls ren.
På andra sidan heter mediet Bakvatten peroxidsteg som består av vatten med
mycket fibrer eller slam som smutsar ner överföringsytan. Detta mediet är
orsaken till att värmeväxlaren behöver rengöras, då det fastnar fibrer på
överföringsytan vilket snabbt minskar värmeöverföringen.

6.3.2 Värmeväxlare 84-2008, vvx 20
Vvx 20 är intressant då den förvärmer VKK innan det kommer till vvx 22.
En annan intressant sak är att det är samma media som används i denna som
i vvx 22. Detta gör att de är beroende av varandra. Kyler vvx 22 ner det
varma mediet så får vvx 20 ett kallare Tv1. Men kan vvx 20 öka
temperaturen Tk2 så blir temperaturen Tv1 högre.
Om värmeväxlaren
Vid en jämförelse mellan hur den används i drift och vad den är konstruerad
för syns det att den är överdimensionerad då värdena skiljer sig åt mycket.
Det skiljer sig för att syftet har förändrats. Eftersom vvx 20 och vvx 22 står
på samma position så har även den här värmeväxlaren påverkats av
ombyggnationen som nämndes för vvx 22. Efter ombyggnationen fick den
ett annat syfte vilket gör att den numera är överdimensionerad.
Även denna värmeväxlare är en plattvärmeväxlare av typen Gasketed. Som
tidigare nämndes så finns det möjligheter att bygga om denna sortens
värmeväxlare, men för att göra det behövs en ny area vara känd. Dock så är
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inte alltid fallet att den fungerar bättre efter en ombyggnation, då som Nina
nämnde under intervjun så kan det vara som att ”skjuta sig själv i foten”, se
bilagor intervju.
Beräkningar
I bilagor beräkning av alternativ 1 är det beräknat att överföringsytan bör
vara 73,4 𝑚2 och ha 39 plattor för att fungera optimalt. I dagsläget har
värmeväxlaren en area på 268,3 𝑚2 med 141 plattor.
Det gjordes även en beräkning som visade att vvx 22 skulle få ett nytt värde
på Tv1, 53 °C. Detta påverkar även denna värmeväxlare och den skulle då
behöva en area på 124 𝑚2 med 65 plattor se bilagor beräkning av alternativ
2.
Medier
Som nämndes tidigare är det samma medier i denna värmeväxlaren som i
vvx 22. Detta gör att det som nämndes om medierna för vvx 22 även gäller
för denna värmeväxlare, därför hänvisas det till ”Vvx 20 Medier” på sida 43.

6.3.3 Ersätta värmeväxlare vvx 22 och vvx 20 med en värmeväxlare
Beräkningarna visar på att det är fullt möjligt att byta ut vvx 22 och vvx 20
till en enda värmeväxlare se bilagor Beräkning av alternativ 3.
Temperaturern ut som beräknas till 70 °𝐶 är mycket bättre än dagens
temperatur som ligger på 62-63 °𝐶. Andra siffror testades för temperatur ut
(Tk2), temperaturen testades att ökas till 75 °𝐶. Detta går inte då 𝜗’’ = 0.
Det går alltså inte att räkna på hur stor arean skulle ha blivit med den
kunskapen som författarna har. Sedan testades det att sänka temperaturen till
73 °𝐶. Detta gör att temperatur tv2 blir lite lägre än för 70 °𝐶. Men detta
alternativ valdes ej på grund av att arean blev väldigt stor, 411 𝑚2 . Då
författarna tyckte att det är bättre med lite högre tv2 än att arean skulle bli
nästan det dubbla.

6.3.4 Värmeväxlare 84-0016/0017, 16/17
Dessa värmeväxlare valdes på grund av de är parallelkopplade men även för
att de har en mycket liten utnyttjandegrad av k-värdet.
Syftet med 16/17 är att kyla ner vitluten från cirka 95 °C till 75 °C. Vid
nerkylning faller restprodukter ut från mediet som lägger sig som en hinna
på överföringsytan. För att lösa detta problemet har företaget installerat två
stycken parallellkopplade plattvärmeväxlare där den ena ska vara i drift
medans den andra ska rengöras. Värmeväxlarna är av typen ”Compabloc”
som är en kompakt värmeväxlare.
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Efter en intervju med driftsingenjör Martin Säll, se bilagor Interjuver,
framkom det att efter cirka 7 månader fungerar dem dåligt så att de måste
rengöras. Martin rekommenderar att de rengörs efter 4 månader för att aldrig
låta det bli dåligt.
Värmeväxlartyp
Anledningen till att valet föll på ”Compabloc” är att den är liten och
kompakt jämfört med andra värmeväxlare med samma överföringsyta och
för att den var billigare. Det finns ett annat alternativ till värmeväxlare som
skulle kunna fungera också, spiralvärmeväxlare. Fördelen med en
spiralvärmeväxlare är att mediet går i en spiral vilket bildar skjuvkrafter som
tar bort smuts och avlagringar som har fastnat på överföringsytan.
Nackdelen är att den är större och tar mer plats än en Compabloc och att den
är dyrare.
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7. Diskussion/Slutsatser
Driftsvärdena hämtades som tidigare nämnts i ett styrsystem. Dessa värden
kan skilja sig från verkligheten på grund av flera olika anledningar. En
anledning kan vara att mätaren sitter en bit ifrån värmeväxlaren vilket gör att
den visar ett felaktigt värde. Dock så är rören så isolerade att det troligtvis
inte skiljer sig så mycket. En annan anledning kan vara att det har bildats
avlagringar eller samlats smuts runt mätaren inne i rören. En tredje orsak
kan vara att mätaren börjar bli gammal och sliten eller att den inte har
kalibrerats på länge vilket gör att den visar ett felaktigt värde. För att få ett
sanningsenligt värde har ett medelvärde tagits under en viss period, då ett
mer relevant värde fås än genom att bara ta ett värde vid ett tillfälle.
Vid beräkning av effekten så blev det två olika värden, ett för den varma
sidan och ett för den kalla sidan. För att få ett sanningsenligt värde av
effekten togs ett medelvärde för den varma och kalla sidan. Detta för att vid
beräkning av k-värdet används ett logaritmiskt medelvärde för temperaturen.

7.1 Vvx 22 (84-2022)
Vvx 22s syfte är att få upp temperaturen till 80°𝐶, för att kunna åstadkomma
detta behövs en temperatur in till värmeväxlaren på minst 66°𝐶. Detta beror
på att flödet på den varma sidan begränsar värme-överföringen med sin låga
effekt. Hade flödet varit högre hade VKK kunnat ha lägre temperatur in och
ändå komma upp till 80°𝐶.
Vid beräkningar med temperaturer under 66°𝐶 blev resultatet att det varma
mediet ska ha en lägre temperatur än det kalla mediet har in i
värmeväxlaren. Det är fysikaliskt omöjligt att det varma mediet kan
understiga det kalla mediets temperatur in i värmeväxlaren.
En lösning på problemet hade varit att öka flödet för den varma sidan, men
detta är inte möjligt då flödet är fabriksberoende. Med fabriksberoende
menas att flödet inte är högre än vad fabriken klarar av att leverera. Detta
gör det svårt att kunna utvinna mer energi från den varma sidan för att kunna
nå upp till 80°𝐶 från en temperatur under 66°𝐶. Detta gör att mediet måste
förvärmas till så nära 66°𝐶 som det går för att kunna få sluttemperaturen att
vara runt 80°𝐶.
Då det framgick att värmeväxlaren är överdimensionerad upptäcktes det att
det har skett en ombyggnation av processen där värmeväxlaren inte har
optimerats till den nya processen. En analys av all insamlad information har
genomförts utifrån den kunskap som författarna besitter. Slutsatsen är att om
arean minskas så kommer k-värdet bli bättre.

46
Hiller & Björkman

Då värmeväxlaren är överdimensionerad så har den troligtvis för många
plattor vilket tillsammans med ett dåligt flöde gör att inte hela
överföringsytan utnyttjas. En teori är att om ett antal plattor plockas bort för
att minska arean så ökas flödet på varje enskild platta vilket leder till att hela
överföringsytan på plattorna utnyttjas. Anledningen till att hela plattan
kommer utnyttjas är att tryckfallet kommer att öka vid ökat flöde på varje
platta. Detta i sin tur leder till att turbulensen ökar, vilket ökar ”Self cleaning
effect” vilket gör att värmeväxlaren kommer fungera bättre.
En annan teori är att om arean minskas till hälften men flödes ska vara
bibehållet så ökas hastigheten förbi plattorna med det dubbla och så ökar
tryckfallet med fyra gånger. Detta gör att motståndet i värmeväxlaren ökar
så att det behövs mer effekt från pumpen för att orka pumpa mediet igenom
värmeväxlaren.
Författarna tror att skillnaden mellan att bygga om värmeväxlarna och ha
kvar dem som de är idag är att kostnaden kommer att gå ner vid
ombyggnation. Detta för att även om pumpkostnaderna ökar så minskas
underhållet då det blir mindre plattor att underhålla. Idag så används ett
sekundärt medium efter värmeväxlarna som värmer upp mediet närmre
måltemperaturen. Om värmeväxlarna byggs om så tror författarna att detta
moment kan skippas och att det på så sätt blir billigare att bygga om
värmeväxlarna.
Vid ombyggnation av värmeväxlarna så har författarna antagit att k-värdet är
detsamma som vid konstruktion. Detta antogs då det saknades data om
värmeledningsförmågan igenom väggen och ingen data om mediernas
värmegenomgångskoefficient fanns tillgängliga. Enligt den teoretiska
beräkningsmodellen så ska k-värdet förändras linjärt om antingen arean eller
flödet förändras.
Detta är bara teorier som inte har testats praktiskt av författarna vilket gör att
det inte är säkert att det kommer fungera. Teoretiskt bör det fungera, men
verkligheten skiljer sig ibland mycket mot det teoretiska. Då k-värdet är
specifik för varje väremväxlare på grund av turbulens så kommer k-värdet
inte vara linjärt som vi har beräknat med. Detta gör att våra hypoteser om
ombyggnation är svaga. Det som måste göras för att få det verklighetstroget
är att ta kontakt med leverantören för att reda ut på vilket sätt en ombyggnad
kan ske för att värmeväxlaren ska fungera på bästa sätt. Varje värmeväxlare
är speciell då turubulensen är specifik för varje och spelar stor roll hur kvärdet kommer förändras. Beräkningar av Alfa lavals beräkningsprogram
kan ses i bilagor Beräkningsprogram då värmeväxlaren inte är från alfa laval
så stämmer inte beräkningarna helt. Det som går att se är att värmeväxlaren
är överdimensionerad i bilderna och att det är tryckfallet som begränsar den.
Det går också att se hur k-värdet ändrar sig. Det är inget fel med en
överdimonsonerad värmeväxlare i stortsätt annars.
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Då författarna enbart har arbetat med värmeväxlarna under en kort period är
det svårt att avgöra när de bör rengöras och underhållas. Då det är svårt att
avgöra hur lång tid det tar innan värmeväxlaren fungerar dåligt är det svårt
att göra ett tvättschema. Ett förslag är att efter rengöring hålla koll på hur
lång tid det tar innan de börjar fungera dåligt för att sedan skapa ett schema
utifrån den informationen. Detta gör att en rutin kan skapas inom företaget
för att alltid ha bra och fungerande värmeväxlare.
Det bästa alternativet är att göra en mekanisk rengöring där plattorna
plockas isär och spolas med högtryckstvätt. Detta kan göra att ett tvättmedel
inte behöver användas då vattnet möjligtvis kan spola bort avlagringarna.
Dock så är det tidskrävande vilket gör att det kostar mycket pengar då alla
plattor måste monteras ner. Men byggs värmeväxlaren om så att den är mer
optimerad, alltså plockar bort några plattor så minskas tiden och kostnaden
för tvättningen.
Ett annat alternativ kan vara att göra en nyinvestera i en spiralvärmeväxlare
då den är mycket enklare att dränera om det fastnar mycket fibrer i
värmeväxlaren. I en plattvärmeväxlare är det svårare att dränera vilket gör
att det tar längre tid. Fördelar med spiralvärmeväxlare är att de endast har en
kanal, ingen korrugerad plåt som gör att fibrerna fastnar lättare samt att det
är enklare att öppna upp en spiralvärmeväxlare då inga plattor måste
monteras isär. Frågan är bara om det är ekonomiskt lönsamt att göra en
nyinvestering eller om det räcker att bygga om dagens värmeväxlare. Det
fungerar att fortsätta köra dagens värmeväxlare, även om den inte fungerar
optimalt.

7.1.1 Rekommendation 1
Den första rekommendationen handlar om att ha kvar det som det är idag
med samma temperaturer men att utnyttja värmeväxlarna bättre genom en
ombyggnation. Det som krävs är att bygga om värmeväxlaren så att den får
den arean som den egentligen behöver för att den inte ska vara
överdimensionerad. Hypotesen om att göra en ombyggnation är svag och det
som går att göra är att kontakta leverantören för att reda ut vilket sätt som
det är bäst att bygga om värmeväxlaren. Samt att hålla koll när den börjar
fungera dåligt så att ett schema och en rutin skapas när den behöver tvättas.

7.1.2 Rekommendation 2
Den andra rekommendationen handlar om att nå temperaturer som är närmre
80 °𝐶. Även här krävs en ombyggnation då den fortfarande är
överdimensionerad. Hypotesen om att göra en ombyggnation är svag och det
som går att göra är att kontakta leverantören för att reda ut vilket sätt som
det är bäst att bygga om värmeväxlaren. Samt att hålla koll när den börjar
fungera dåligt så att ett schema och en rutin skapas när den behöver tvättas.
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7.2 Vvx 20 (84-2008)
Vvx 20s syfte är att värma upp VKK så högt det går då det gör att
sluttemperaturen blir högre. Det är en smart ide att denna värmeväxlare
använder sig av samma medier som vvx 22 då den använder energin som
inte kunde tas upp i vvx 22 för att förvärma VKK. Men denna värmeväxlare
har samma problem som föregående, den är överdimensionerad.
Här var det svåra att få upp VKK temperaturen utan att arean på
värmeväxlaren skulle bli för stor och irrelevant då flödet inte är så bra för
det varma mediet. Det kommer bli värre om det skulle bli en större area för
värmeväxlaren än vad det är i dagsläget. Här är det samma teori bakom som
för vvx 22 varför en mindre area än vad den är idag kommer göra
värmeväxlaren bättre. Samma diskussion som vvx 22 att den med mindre
area kommer utnyttja hela arean på värmeöverföringsyta samt att det
kommer ger mer turbulens och ”Self cleaning effekt”. Även i detta fall
fungerar det i teorin, men författarna vet inte om det fungerar i verkligheten.
Tvättningen är densamma här som för vvx 22 då de har samma medier.
Även alternativet att byta ut till en spiralvärmeväxlare har samma argument.
Istället för att göra en nyinvestering går det att utnyttja dagens värmeväxlare
då det är billigare att bygga om dem för att få dem att fungera mer optimalt.
Rekommendationerna är detsamma som för vvx 22, därför hänvisas läsaren
dit.

7.3 Alternativ tre
Alternativ tre gick ut på att ta bort en värmeväxlare så att enbart två stycken
sköter uppvärmningen. Detta skulle kunna fungera då två av värmeväxlarna
har samma syfte, att kyla ner samma medium och att värma upp det andra
mediet. Anledningen till varför hela processen ska skötas med enbart två
värmeväxlare är att minska underhållskostnader då det är en färre att
underhålla och för att det sparar plats. Tyvärr har ingen ekonomisk data
kunnat införskaffas vilket har gjort att inga beräkningar för hur mycket det
skulle spara kunnat göras.
Med enbart två värmeväxlare så hade kraven blivit högre på varje enskild
värmeväxlare då de måste uppnå samma temperaturer som för tre
värmeväxlare. Dock så tror författarna att det inte är en omöjlighet att
uppnå. Genom teoretiska beräkningar har det kunnat konstateras att det
skulle kunna fungera.
Temperaturen ut som ska vara så nära 80 °C som möjligt kommer att vara
lägre för att det ska kunna fungera. Beräkningarna visade att om
temperaturen ut hade varit 70 °C så hade det fungerat. Även om det inte når
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ända fram till 80 °C så är det ändå en förbättring jämfört med dagens 6263 °C.
Temperaturen ut som skulle hållas så låg som möjligt hade blivit lägre än
dagens värde. Idag kommer mediet ner till en temperatur på cirka 43 °C,
men med enbart två värmeväxlare som fungerar optimalt hade temperaturen
kunnat kommer ner till 38 °C.
Om temperaturen ut hade varit högre än det valda 70 °C, så hade
temperaturen ut blivit lägre än 38 °C. Men arean hade blivit betydligt
mycket större. Det testades att beräkna med en temepratur ut på 73 °C. Detta
sänkte temperaturen ut från 38°C till 34,5 °C, men arean blev nästan dubbelt
så stor. Istället för arean för 70 °C som blev 240 𝑚2 så blev den för
73 °C 411 𝑚2 .
Skillnaden i area gjorde att författarna tyckte att det går bra med lite mindre
temperaturer istället för att ha en area som är nästan dubbelt så stor. Som
nämndes innan finns ingen data på vilket av alternativen som är bäst, detta
gjorde att författarna resonerade sig fram till att skillnaden i area avgjorde
beslutet.

7.4 Värmeväxlare 16/17
Värmeväxlare 16/17 tvättas kemiskt med ett tvättmedel som heter Skyline
och som består av fruktsyra. Tvättningen går till så att värmeväxlaren
försluts med ledningar där en blandning mellan vatten och tvättmedel får
cirkulera runt för att avlägsna smuts och avlagringar. Det finns ett alternativ
till kemisk rengöring, det är mekanisk rengöring. Vid mekanisk rengöring
används en högtryckstvätt för att spola bort smutsen och avlagringarna.
Mekanisk rengöring tar längre tid då värmeväxlaren måste monteras isär och
tvättas platta för platta.
Som nämndes i analys tar det cirka 7 månader innan värmeväxlarna byter av
varandra. Driftsingenjören Martin Säll rekommenderade att de bör tvättas
var 4 månad. Istället för att tvätta dem kemiskt skulle de kunna tvättas
mekaniskt. Då det blir ett bättre resultat vid mekanisk rengöring och det
eliminerar inköp av tvättmedel. Dock så är det lätt att förstöra packningarna
som försluter värmeväxlaren vid mekanisk rengöring vilket gör att det måste
göras med viss försiktighet.
Det finns två olika sorters värmeväxlare som är användbara tillsammans
med vitlut, Compabloc och Spiralvärmeväxlare. Compabloc är en kompakt
plattvärmeväxlare med en stor överföringsyta. Spiralvärmeväxlare är större
till ytan än Compabloc vid samma överföringsyta och den är dyrare.
Företaget valde Compabloc då den är mer kompakt och billigare.
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När värmeväxlaren är så igentäppt med smuts att det har blivit stopp så finns
det ett speciellt tillvägagångssätt för att rengöra värmeväxlaren. Först spolas
vatten baklänges för att ta bort så mycket smuts det går. Nästa steg är att
använda sulfaminsyra i pulverform för att ta bort den sista smutsen.
Problemet med sulfaminsyra är att det sliter på både plattor och packningar
vilket minskar livslängden. Då är frågan om det är så bra att rengöra med
sulfaminsyra eller om värmeväxlarna ska rengöras i ett tidigare skede.
Författarna tycker att det är bättre att tvätta i ett tidigare skede för att inte
förlora livslängd. Vid förkortad livslängd så måste en ny värmeväxlare
införskaffas tidigare vilket gör att en mer frekvent tvättning sparar pengar.

7.4.1 Rekommendation
Skapa ett tvättschema där den avställda/avstängda värmeväxlaren tvättas var
4:e månad. Författarna rekommenderar att en mekanisk rengöring används.
Sedan när det gått 4 månader så byter värmeväxlarna plats och den som
precis har varit i drift rengörs. Tvättschemat är till för att skapa en rutin för
att hålla värmeväxlarna så funktionsdugliga som möjligt.
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Intervjuer
Magnus Kreutzfeldt
Den 15 april bekräftade Magnus Kreutzfeldt att alla värmeväxlare rengörs
med ett tvättmedel som består av fruktsyra. Det används när värmeväxlaren
ska tvättas på kemisk väg, då behövs inte värmeväxlaren öppnas utan den
skärmas av från resten av processen så att den kan rengöras. Då är
värmeväxlaren sluten och slangar med både vatten och tvättmedel kopplas
på för att sedan sprutas in.
Värmeväxlare med mycket fiber i som vvx 20 och 22 behöver dräneras först
för att få bort fibrerna, annars suger dem åt sig tvättmedlet och tvättmedlet
fungerar inte lika effektivt. Det tar mycket tid att dränera värmeväxlare om
de är fyllda med fibrer.
En gång om året, under det årliga stoppet, monteras värmeväxlarna isär
platta för platta. Detta är för att rengöra med en högtryckstvätt istället för
kemisk rengöring. Dock så tar det mycket lång tid att genomföra men
plattorna blir som nya igen.
Dessa två olika sätt används båda för linje ett och linje två. Ibland så växlas
det mellan linje ett och linje två på vissa värmeväxlare. Beroende på vilken
linje det är som körs för tillfället så är det enbart fibrer som försämrar
värmeöverföringen för den ena medans för den andra linjen så är det slam.
Fibrerna rengörs genom att köra varmvatten baklänges och slammet rengörs
med hjälp av tvättmedel.
Värmeväxlare 16 och 17 rengörs på det sätt som beskrevs innan i början av
denna intervju. Men ibland händer det att de är helt igentäppta med smuts.
Då finns det ett pulver som används som består av sulfaminsyra. Dock så
påverkar detta pulver både packningar och plattorna i värmeväxlarna
negativt då de får en minskad livslängd.

Robert Nilsson
Den 8 april bekräftade Robert Nilsson att det har skett en ombyggnation av
processen vid värmeväxlare 20 och 22. Robert berättade även vilka medium
som gick i värmeväxlarna och hällde upp det i en spann för att vissa hur
medierna såg ut för bättre förståelse.
VKK vattnet var mycket rent och bekräftade att det inte försämrar ytan i
värmeväxlaren. Däremot bakvattnet innehåller mycket träfiber och det
bekräftades att det fastnar på överföringsytan i värmeväxlaren och försämrar
värmeöverföringen.
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Robert visade även en avställd värmeväxlare som inte har blivit bortplockad
ännu som hade samma medier som det går i 20 och 22. Här syntes att sidan
där VVK hade gått var rent och inget hade fastnat på överföringsytan. Men
på motsatt sida där bakvatten har gått var mycket smutsigt. Det var igenfyllt
med träfibrer.
Robert berättade även att syftet med värmeväxlarna är att värma upp VKK
så nära 80 °C som möjligt.

Martin Joelsson Säll
Den 15 april intervjuades Martin om varför valet för värmeväxlare 16 och 17
hade blivit en compabloc istället för en spiralvärmeväxlare. Compabloc är
mer kompakt med den överföringsytan som behövs och kostar inte lika
mycket. Spiralvärmeväxlare blir större med samma överföringsyta som
compabloc och kostar mer att köpa in. Martin berättade att vid nerkylning av
vitlut faller det ut spårämnen i form av metaller som sätter sig på
överföringsytan och försämrar drastiskt värmeöverföringen. På grund av
detta problem så börjar värmeväxlarna gå dåligt efter ungefär 7 månader.
Därför tyckte Martin att de bör rengöras var fjärde månad.

Johnny Petersson
Den 15 april berättade Johnny att vitlut består av NaOH, Na2S, Na2CO3 ,
Ca och andra spårämnen av metaller.

Mikael Wigermo
Den 8 april berättade Mikael att mediet på den varma sidan på värmeväxlare
B62 blev slemmigt och täppte igen då den når en temperatur under 55 °C.

Ingmar Ingemansson
Den 13 april bekräftade Ingmar att värmeväxlare 16 och 17 ska köras
växelvis. I dagsläget körs båda samtidigt för att båda fungerar dåligt.
Pumparna klarar inte av pumpa igenom bara ena värmeväxlaren.

Nina Håkansson
Ett studiebesök ordnades på Alfa Laval där Nina Håkansson visade runt och
svarade på frågor. Nina började att berätta att nyckeln till att en
värmeväxlare ska fungera är konvektion. Nina berättade att termisk längd
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beskriver hur svår en uppgift är och om temperaturdifferensen minskar
måste arean öka. En stor area gör att medierna under en längre tid är "i
kontakt med varandra". Det är som på att gå på en dejt, ju längre dejten är
desto mer lär man känna varandra och det är lika dant med en större area. Ju
större area desto mer tid för medierna att lära känna varandra.
Mönstret på plåtarna påverkar hur mycket turbulens som skapas i
värmeväxlaren men även att det påverkar hur mycket smuts och avlagringar
som bildas på plattorna. Högre turbulens ger ökad värmeöverföring och
minskad påväxt se bild 20.
Vid en ombyggnation av processen så måste även ibland värmeväxlarna
genomgå en ombyggnation. Men det går inte att ändra hur som helst. Om
arean ökar för mycket så kan det vara som att "skjuta sig själv i foten". Med
det uttrycket menade Nina att om arena är för stor på plattvärmeväxlare så
utnyttjas inte hela arean på varje platta, på grund av att tryckfallet och flödet
är för dåligt. Det gör att mediet inte kommer ända ut i kanterna på
överföringsytan och är det många plattor så blir det en stor yta som inte
utnyttjas, se bild 21. Detta medför också att turbulensen blir sämre och då
minskas även värmeöverföringen. Om värmeväxlaren är mycket
överdimensionerad kan detta leda till något som kallas för "Snow-ball
effect" se bild 22.
I en interjuv den 10 juni med Nina Håkansson bekräftade hon att det är två
olika saker som begränsar en värmeväxlare. Det ena är tempraturen eller så
kallat termsikt då det krävs att värmeväxlaren behöver vara oändligt stor för
att få samma tempratur in på ena sidan och ut på andra sidan. Detta har
nämnts innan och är den så kallade termiska längden. Det andra som
begränsar värmeväxlaren är tryckfallet i värmeväxlaren för att kunna trycka
mediet igenom värmeväxlaren. Tryckfallet är nycklen också till att kunna få
en bra fungerade värmeväxlaren som också är kompakt.
Varje värmeväxlare är speciell och har ett specifikt k-värde på grund av att
de har olika turbulens som avgör hur k-värdet ändras. Förändras plattornas
djup påverkas turbulensen och skjuvspänningarna. Djupa kanaler ger mer
turbulens och skjuvspäningar. Överdimensionerade värmeväxlare kan också
vara bra, det går att sätta in skiljeväggar för att öka hastigheten i kanalerna i
en stor värmeväxlare. Rekommendation vid ombyggnation att ta kontakt
med leverantör för att ta fram mer realistiskt värmeväxlare som kan behövas
byggas om.
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Bild 20: Turbulensen ökar så medför det att ”self celning effekt” ökar också [19]

Bild 21: Värmeöverföringsyta på plattan utnyttjas [19]
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Bild 22: Stora marginaler påverka värmeväxlaren dåligt [19]

Frågor och svar under studiebesöket:
1. Hur kontrollerar man lättast om värmeväxlaren fungerar optimalt? Mäta
tryck, flöde eller temperatur?
Svar: Om temperaturen är okej så funkar det okej.
2. Vilken fungerar bäst vid höga respektive låga vätskehastigheter?
Svar: Alla fungerar generellt bra med högre hastigheter, Spiral och tub
fungerar bra vid lägre hastigheter, med platt finns det andra sätt att skapa
turbulens vid lägre hastigheter.
3. Beräknad livslängd vid användning 1) Dagligen 2) växelvis
Svar: 4. Vilka kemikalier används/rekommenderas det att man använder vid
rengöring?
Svar: Antigen sura eller basiska medier.
5. På vilka sätt kan en värmeväxlare gå sönder? Korrosion, nötning osv.
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Svar: Korrosion, erosion (nötning), om man slår på den, går från låga till
höga tryck på ett ögonblick, hastigheten för stor in i värmeväxlaren så att
det slår mot plattorna.
6. Kan alla sorter (tub, platt osv) ha medströms/motströms/växelströms
strömningsriktning?
Svar: Medströms används sällan i pappers och massa bruk då man vill få
ut maximal effekt.
7. Vad innebär k/l/x mönster på compabloc, är det plattor som bildar ett
k/l/x mönster eller är det bara namn för ett specifikt mönster?
Svar: L - Bra värmeöverföring, svårt att rengöra
K - Dålig värmeöverföring, lätt att rengöra
X – kombination av K och X, bäst av båda världar
8. Hur beräknar/undersöker ni vilket k-värde en vvx har?
Svar: Det görs genom ett speciellt program som finns hos Alfa Laval
9. Hur ser man om det är en med- eller mot-ströms vvx om det inte står
noterat på vvxen?
Svar: Man ser det på flödesriktningar in och ut från värmeväxlaren.
10. Hur beräknas k-värde för en smutsig yta?
Svar: Samma sätt som för en ren, lägre effekt ger minskat k-värde.
11. Hur tar ni fram den specifika värmekapaciteten för respektive medium?
Svara: Egen databas om specifika värmekapaciteten för respektive
medium.
12. Hur ser man vilken sorts vvx (tub, spiral, platt) det är om det är en mindre
modell? Finns det några kännetecken?
Svar: Öppna och kolla.
13. Hur räknar ni fram vilken överföringsyta en vvx behöver?
Svar: Beräknas i ett program.
14. Hur ser man om det är rätt värmeväxlare på rätt plats? Är det några
speciella värden som man ska titta på? Har ni några tips?
Svar: Viktigt med överföring.
15. Hur tar man reda på om den sköts på rätt sätt?
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Svar: Med hjälp av mätare, att kolla att allt står rätt till, mäta alla värden.
16. Hur beräknar man vilka tryck en värmeväxlare klarar av?
Svar: Det görs inte, kollas genom simulationer.
17. Hur kontrollerar man om det är sprickbildning? Är det genom visuell
inspektion?
Svar: Packningen läcker, trycket minskar, kontaminerad, visuell
inspektion, Temperatur minskar inte som det ska, massflödet är inte
som det ska.
18. Går det kontrollera om rören/tuberna läcker?
Svar: Trycksätt en sida; kommer det ut mediet på andra sidan
läcker det; genom trycket, pH eller temperatur.
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Bilaga 2: Kartläggning del 1
I den har bilgan presenteras tabeler med alla Södra Cell Mörrums
värmeväxlare som är i drift.

- Märkeringar med denna färg betyder att de värmeväxlarna är utvalda att
gå vidare till del två av genomförandet.
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Massasidan
Avdelning 400 Massafabrik gemensamt
Objekt id
84-0027
84-0028
84-0048
84-0125
84-0126
84-2008
84-2009
84-2020
84-2022
84-2023
84-2024
84-2025
84-2027
84-2028
84-2029
84-2030
84-2037
84-2038
84-3500

Placering
11.30 G/10
11.30 J 9
Fläktrum 28.20
5.30 G´1
5.30 10-11 E'
5.30 J11
5.30 J13
5.30 J12-13
5.30 H12
11.30 H13
23.30 E.15
18.30 E.15
5.30 A.14-15
5.30 E.10
5.30 M.15
11.30 G.3
11.30 G4
11.30 G4

Kategori
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
SWEP International AB Landskrona

REHEAT TÄBY
Plattvärmeväxlare CETETHERM AB
Plattvärmeväxlare CETETHERM AB
Plattvärmeväxlare Alfa Laval
Plattvärmeväxlare Alfa Laval
Plattvärmeväxlare Alfa Laval
Plattvärmeväxlare TRANTER PHE AB
Tubvärmeväxlare
ALLARDS
Tubvärmeväxlare
ROSENBLADS
Spiralvärmeväxlare ROSENBLADS
PROCESS OCH IND. TEKN.
PROCESS OCH IND. TEKN.
PROCESS OCH IND. TEKN.
PROCESS OCH IND. TEKN.
Tubvärmeväxlare
EKSTRÖM & SON
Tubvärmeväxlare
EKSTRÖM & SON
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Typbeteckning
Typ 80HP
UF-12 H/C
CETEPAC 422-60
CETEPAC 422-100
WideGap 350S-FM
WideGap 350S-FM
MA 30-SMFM
GFP-187-M-8-N-172-1.4401-NBR
B211-55/40X6/31/022

NED 550X3000
NED 550X3000

Leveransdatum
1987-10-15
1987-11-07
1995-08-15
2008-09-15
2008-09-15
2000-04-26
2007-05-04
2000-02-14
1969-01-23
1974
2002-11-04
2002-11-04
2002-11-04
2002-11-04
1995-08-15
1995-08-15

Medie1

Medie2

Överföringsyta [m2]

W35 Vatten het
W10 Vatten Dricks
W10 Vatten Dricks
W04 Vatten Kemrent
W03 Vatten Mekrent
W06 Vatten Kemr Het
W06 Vatten Kemr Het
W06 Vatten Kemr Het
W38 Vatten Glykolblandat
C47 Kond Strippat
W39 Vatten Kem/Mek Rent Köldbärarsystem
W39 Vatten Kem/Mek Rent Köldbärarsystem
W39 Vatten Kem/Mek Rent Köldbärarsystem
W39 Vatten Kem/Mek Rent Köldbärarsystem
C41 Kond 2 Indunstn
C40 Kond 1 Indunstn

W1O Vatten Dricks
B58 Bakv Peroxidsteg
B62 Bakv Kplexbsteg
B62 Bakv Kplexbsteg
B58 Bakv Peroxidsteg
S01 Ånga
S01 Ånga
W38 Vatten Glykolbl
W39 Vatten Kem/Mek Rent Köldbärarsystem
W39 Vatten Kem/Mek Rent Köldbärarsystem

S01 Ånga
S01 Ånga
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268,3
223,9
250,5
260,7
48
100

60
60

Avdelning 410 Kokeri gemensamt
Objekt id
84-0035
84-0037
84-0038
84-0058
84-0059

Placering
5.30 L-M 05-06
5.30 J'L 04-05
5.30 J'L 04-05
11.30
11.30

Kategori
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
RAMAB
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
Alfa Laval
Alfa Laval

Typbeteckning
NRN 1000X3000
NEN
NEN
CPK40-H-120
CPK40-H-120

Leverensdatum
2008-09-15
1995-08-15
1995-08-15
2014-03-28
2014-03-28

Typbeteckning
NEN
NEN
NEN
NEN
211-60x6/31.5

Leverensdatum
1995-08-15
1995-08-15
1995-08-15
1995-08-15
2011-12-07

Typbeteckning
NEN
NEN
NEN
NEN
NEN
NEN

Leverensdatum
1995-08-15
1995-08-15
1995-08-15
1995-08-15
1995-08-15
1995-08-15

Avdelning 411 Kokeri 3
Objekt id
84-0041
84-0042
84-0043
84-0044
84-0045

Placering
11.20 LM''01''-03''
11.20 LM'00'-01'
11.20 LM'00'-1'
11.20 LM'1'-2'
5.30 J'1

Kategori
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
Siljan Allards AB

Avdelning 412 Kokeri 4
Objekt id
84-2011
84-2012
84-2013
84-2014
84-2015
84-2016

Placering
11.20 NO 03''-04''
11.20 NO 01''-03''
11.20 NO 00''-01''
11.20 NO 00''-1''
11.20 NO 1''-2
11.20 NO 2-3

Kategori
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
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Medie1
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut
S01 Ånga
S01 Ånga

Medie2
W35 Vatten Het
W35 Vatten Het
W35 Vatten Het
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut

Överföringsyta [m2]
330
236
385
19,7
19,7

Medie1
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut
L08 Svartlut Tunn

Medie2
S02 Ånga
S02 Ånga
S02 Ånga
S02 Ånga
W30 Vatten Varm

Överföringsyta [m2]
178
178
178
178
128

Medie1
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut
L06 Kokarcirklut

Medie2
S02 Ånga
S02 Ånga
S02 Ånga
S02 Ånga
S02 Ånga
S02 Ånga

Överföringsyta [m2]
178
178
178
178
178
178
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Avdelning 420 Blåskondensoranl. Gemensamt
Objekt id
84-0010
84-0013
84-2005

Placering
31.40 M N 04-04
31.40 M N 04-04
11.30 J2

Kategori
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
MODO CHEMETICS
IVAB
RAMAB

Typbeteckning

NEU 750x3050

Leverensdatum
1995-08-15
2002-11-01
2003-06-18

Avdelning 431 Tvätteri 1
Objekt id Placering
84-0020 18.30 H,7

Kategori
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
AB ÖRNSKÖLDSVIK MEK VERKSTAD

Typbeteckning

Leverensdatum
1989-10-01

Typbeteckning

Leverensdatum
1989-10-01

Avdelning 432 Tvätteri 2
Objekt id Placering
84-2018 18.30 E.6

Kategori
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
AB ÖRNSKÖLDSVIK MEK VERKSTAD

Avdelning 471 Blekeri 1
Objekt id
84-0001
84-0002
84-0056
84-0057
84-0127
84-0128

Placering
18.30 H-J/2'
5.30 J'/9-10
23.30 L 6
11.30 H-J 7
5.30 H4
5.30 H4

Kategori
Tubvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
Ramba
Alfa Laval
ALLARDS
EKSTRÖM & SON
Alfa Laval
Alfa Laval
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Typbeteckning
Leverensdatum
NEN 420x6000
2011-12-01
Compabloc CPL30-V-160 CPL30-05
2011-12-01
211-50x6/31/222
1998-04-21
1998-04-15
WideGap 200S-FG
2013-08-10
WideGap 200S-FG
2013-08-10

Medie1
W30 Vatten Varm
W30 Vatten Varm
W03 Vatten Mekrent

Medie2
V01 Avgasn Kokare
V01 Avgasn Kokare
S01 Ånga

Överföringsyta [m2]
12
182
141,5

Medie1
B57 Bakv Syrgassteg

Medie2
W35 Vatten Het

Överföringsyta [m2]
75

Medie1
W30 Vatten Varm

Medie2
B57 Bakv Syrgassteg

Överföringsyta [m2]
147

Medie1
B55 BAKV CLO2-STEG
W30 Vatten Varm
W30 Vatten Varm
W30 Vatten Varm
B70 Bakv Blekt Massa
B70 Bakv Blekt Massa

Medie2
W30 Vatten Varm
K32 CLO2 Lösning

Överföringsyta [m2]

B58 Bakv Peroxidsteg
B53 Bakv Alkalisteg
B53 Bakv Alkalisteg

7/36

17,9

19,8
19,8

Avdelning 472 Blekeri 2
Objekt id
84-2032
84-2033
84-2034
84-2035
84-2039
84-2400
84-2401
84-2404
84-2405

Placering
18.30 H-G15
18.30 H-G15
18.30 H-G15
41.75 B-E'
23.30
23.30
23.30
23.30

Kategori
Spiralvärmeväxlare
Spiralvärmeväxlare
Spiralvärmeväxlare

Tillverkare
ROSENBLADS
ROSENBLADS
ROSENBLADS
ALLARDS

Typbeteckning
TYP 1
TYP 1
TYP 1
211-90X2/31/222

KVAERNER
KVAERNER
KVAERNER
KVAERNER

REYCEL M4-5.5 BA AISI 316
REYCEL M2-4.0 BA AISI 316
REYCEL M4-5.5 BA AISI 316
REYCEL M2-4.0 BA AISI 316

Leverensdatum
1969-11-01
1969-11-01
1969-11-01
1995-10-15
1995-08-15
1995-08-15
1995-08-15
1995-08-15

Avdelning 480 Syrgasförblekeri gemensamt
Objekt id
84-0011
84-0012
84-2010

Placering
Kategori
5.30 J2
Plattvärmeväxlare
Vid syrgasfabrik tank 83-2100
SYRGASTILLVERKNING

Tillverkare
GEA
Theisen
AIR LIQUIDE GAS AB
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Typbeteckning
BT30-50-16D-130
CRYOVAT

Leverensdatum
jun-12

Medie1
B70 Bakv Blekt Massa
B70 Bakv Blekt Massa
B70 Bakv Blekt Massa
V58 Evak Peroxidsteg

Medie2
W03 Vatten Mekrent
W03 Vatten Mekrent
W03 Vatten Mekrent
W03 Vatten Mekrent

O10 Olja Hydraul
O10 Olja Hydraul
O10 Olja Hydraul
O10 Olja Hydraul

W24 Vatten Kyl
W24 Vatten Kyl
W24 Vatten Kyl
W24 Vatten Kyl

Medie1
L03 Vitlut Oxiderad
K78 Syre Flytande
K78 Syre Flytande

Medie2
W35 Vatten Het
W35 Vatten Het
W35 Vatten Het
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Överföringsyta [m2]
120
120
120

Överföringsyta [m2]
12,7

Avdelning 481 Syrgasförblekeri 1
Objekt id
84-0014
84-0015
84-0016
84-0017
84-0019

Placering
11.30 H-J/9-10
11.30 H-J/9-10
5.30 J9
5.30 J10
5.30 H9

Kategori
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
Siljan Allards AB
Siljan Allards AB
Alfa Laval
Alfa Laval
Alfa Laval

Typbeteckning
224-50x8/25
222-60x8/25
CPK50-V-150
CPK50-V-150
WideGap350S-FM 30107-30728

Leverensdatum
2011-12-01
2011-12-01
2011-12-01
2011-12-01
2011-12-01

Typbeteckning
GXD-012P

Leverensdatum
2014-03-14
1992-04-24

Avdelning 490 Blekvätskeberedning
Objekt id Placering
84-0060 11.30 J9
84-0091 5.30 L9

Kategori
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
Tranter
EKSTRÖM & SON

10/36

Medie1
W30 Vatten varm
W35 Vatten het
L01 Vitlut
L01 Vitlut
L01 Vitlut

Medie2
L01 Vitlut
L01 Vitlut
L01 Vitlut
L01 Vitlut
W03 Vatten Mekrent

Överföringsyta [m2]

Medie1
W30 Vatten varm
W04 Vatten Kem/mek renat

Medie2
K91 H2SO4
S01 Ånga

Överföringsyta [m2]

11/36

41,9
41,9
235,5

TM (Torkmaskin)
Avdelning 500 Torkmaskin, emb, utl, gemensamt
Objekt id
84-0053
84-0054
84-0055
84-2055
84-2058

Placering
Norra väggen TM1
5.30 A 11-12
TAK S39-40 F13-14
5.30
5.30 F14

Kategori
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
FLÄKT INDUSTRI AB
ROSENBLADS

Typbeteckning
QMAA-5-4-10-20-2-2
VR 100/53 X3.5

PROCESS OCH IND TEKN
LICENSSVETS

Leverensdatum
1998-09-25

2002-11-04
2002-11-04

Avdelning 562 Vira-, pressparti förtork 2
Objekt id Placering
84-2057 5.30 J7

Kategori
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
CETETHERM

Typbeteckning
CB76-140H (CETEPAC 422-140)

Leverensdatum
2005-11-07

Avdelning 571 Fläkttorik, värmeåtervinning 1
Objekt id Placering
84-0052 5.30 A 8

Kategori
Tillverkare
Spiralvärmeväxlare Alfa Laval

Objekt id
84-2053
84-2054
84-2056

Kategori
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare

Typbeteckning
2VC1T 20 316L 1200 960

Leverensdatum
2005-02-24

Avdelning 572 Cylt. -fläkttork, värmeåterv. 2
Placering
Takplan H 14
Takplan H 14
5.30 F-G 11-12

Tillverkare
Andritz Fiber Drying
Andritz Fiber Drying
Vahtherus OY

12/36

Typbeteckning

PSHE 9HH-274/1/1

Leverensdatum
2004-04-04
2004-04-04
2004-03-30

Medie1
S01 Ånga

Medie2

Överföringsyta [m2]

Medie1
W39 Vatten Kemrent köldbärarsyst

Medie2

Överföringsyta [m2]

Medie1
S01 Ånga

Medie2
C10 Kond Färskånga

Överföringsyta [m2]
50

Medie1

Medie2

W39 Vatten Kemrent köldbärarsyst

C10 Kond Färskång

Överföringsyta [m2]
211
211
W04 Vatten Kemrent
217,1
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Energi/återvinnings sidan
Avdelning 600 Pannhus gemensamt
Objekt id
84-0081
84-0082
84-0089
84-0090
84-0262
84-0263
84-2094
84-2095
84-2105

Placering
5.30 H13
5.30 H13
VÅN 4 MANÖVERRUM SP3
VÅN 4 MANÖVERRUM SP3
5.30 D13
TURBINKÄLLARE 5.30
13.80 B10
22.10 D14

Kategori

Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
SMV
SMV
REHEAT
REHEAT
Alfa Laval
REHEAT
PROCESS OCH IND TEKN
PROCESS OCH IND TEKN
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Typbeteckning
TPA-0 DUPLEX
TPA-0 DUPLEX
UF-12C
UF-18H
M10-MFM
UF-42/4737H

Leveransdatum Medie1
1962-04-01 O30 Olja tjock
1962-04-01 O30 Olja tjock
W38 Vatten glykolbl
W38 Vatten glykolbl
2006-01-09 S01 Ånga
1989-05-01 W35 Vatten het
2002-11-04 W39 Vatten kem/mek renat
2002-11-04 W39 Vatten kem/mek renat

Medie2
S03 Ånga
S03 Ånga
W38 Vatten glykolbl
W35 Vatten het
W38 Vatten glykolbl

15/36

Överföringsyta [m2]

7,9
75,2

Avdelning 611 Indunstning 1
Objekt id
6116
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
84-0100
84-0101
84-0102
84-0103
84-0105
84-0106
84-0107
84-0108
84-0111

Placering
13.80 D2
13.80 G-H 3-2
13.80 G-H 3
13.80 G-H 4
13.80 F-G 3
13.80 F 3-4
13.80 F-G 5-6
5.30 G 6
5.30 G 6
MB97 13.80
13.80 E 5
13.80 E 5-6
C-E 2-3
13.80 D 6-7
13.80 D 6-7
5.30 F-G 7
13.80
5.30 J 3-4

Kategori
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
ROSENBLADS
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
Ö-VIKS MEKANSIKA VERKSTAD
ALLARDS
ALLARDS
Spiralvärmeväxlare ROSENBLADS
Spiralvärmeväxlare ROSENBLADS
REHEAT
Plattvärmeväxlare SWEP INTERNATIONAL
Plattvärmeväxlare CETETERM
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Typbeteckning
PASS 1040X8500

EVAPORATOR
EVAPORATOR
EVAPORATOR

4-PASS 38 X 8500

UFX-51 H/09412529/2
GX-100P
CETEPAC422-100

Leveransdatum
1961-12-01
1991-10-01
1991-10-01
1991-10-01
1991-10-01
1991-10-01
1995-09-01
1995-09-01
1995-09-01
1995-09-01
1991-10-10
1991-10-01
1991-10-01
1961-12-01
1961-12-01
1995-08-20
2001-09-07
2002-08-22

Medie1

Medie2

L14 Svartlut Tjock
L14 Svartlut Tjock
L14 Svartlut Tjock
L15 Lut, Mellantjock
L13 Svartlut mellan
L13 Svartlut mellan
L13 Svartlut mellan
L13 Svartlut mellan

S01 Ånga
S01 Ånga
S01 Ånga
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK

S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
C40 KOND 1 Indunstning
W55 Vatten totalavs
W10 Vatten dricks

W30 Vatten varm
W03 Vatten Mekaniskt Renat
L13 Svartlut mellan
W03 Vatten Mekaniskt Renat 2x110
W03 Vatten Mekaniskt Renat 2x110
W35 Vatten het
W35 Vatten het
W10 Vatten dricks
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Överföringsyta [m2]
2809
2809
2809
2520
2520
3498
3392
3710
470
70

0,09

Avdelning 612 Indunstning 2
Objekt id
6151
6152
6135
6154
6155
6156
6157
6159
6164
84-0063
84-2059
84-2060
84-2061
84-2062
84-2063
84-2064
84-2066
84-2072
84-2079
84-2085
84-2086
84-2087
84-2088
R076844

Placering
13.80 C3
13.80 C4
13.80 C5
13.80 C 6
13.80 C 6
13.80 C 6
13.80 C 2
5.30 A 0
5.30 A 7

Kategori

13.80 A0
13.80 A0
13.80 A1
13.80 A7
13.80 D6
5.30 D5-6
MB97
13.80 B6
13.80 C4
13.80 A0
13.80 A0
13.80
5.30 A2
5.30 D5

Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Spiralvärmeväxlare

Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
ROSENBLADS
ROSENBLADS
ROSENBLADS
ROSENBLADS
ROSENBLADS
ROSENBLADS
ROSENBLADS
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
STÅLSVETS
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
Alfa Laval
ROSENBLADS
ROSENBLADS
AB RÖRKOMPONENTER SÖDERTÄLJE
AB RÖRKOMPONENTER SÖDERTÄLJE
AHLSTRÖM
ALLARDS
Alfa Laval
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Typbeteckning
1700 X 8500
1700 X 8500
1700 X 8500
L-1700 X 8500
L-1800 X 8500
L-300X8500-Å38
L-300X8500-Å38

RL 250/400/0510/1550 X
3,5

1H-L-1T

PASS 1800X8500
TA 400-10 X 3000
TA 300-10 X 3000

SHE. TYPE IH

Leveransdatum
1970-03-01
1970-03-01
1970-03-01
1970-03-01
1970-03-01
1970-03-01
1970-03-01
1985-03-15
1988-09-30
1985-03-15
1985-03-11
1985-03-11
1985-03-15
1985-03-15
1985-03-15
2006-05-01????

Medie1
L13 Svartlut mellan
L13 Svartlut mellan
L12 Svartlut blandad
L12 Svartlut blandad
L12 Svartlut blandad
L14 Svartlut Tjock
L14 Svartlut Tjock
L13 Svartlut mellan
L13 Svartlut mellan
W03 Vatten mekrenat
C42 Kond 3 indunstning
C42 Kond 3 indunstning
W30 Vatten varm
L13 Svartlut mellan

Medie2
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S01 Ånga
S01 Ånga
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
S20 Ånga AVSP ALK
C47 Kond strippat
C47 Kond strippat
G00 Gas, metanolsulfidhaltig

C42 Kond 3 indunstning

W30 Vatten varm

1969-10-10 W03 Vatten mekrenat
1970-03-01 S01 Ånga
1985-03-15 G50 GAS H2S MM
1985-03-15
W30 Vatten varm
C50 Kond terpentin
1985-02-15

S20 Ånga AVSP ALK
L13 Svartlut mellan
K40 Metanol
G50 GAS H2S MM
W03 Vatten Mekaniskt Renat
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Överföringsyta [m2]

893
100

185
100
30
164

45

Avdelning 623 Sodapanna 3
Objekt id
84-3076
84-3077
84-3078
84-3079
84-3080
84-3081
84-3082
84-3083
84-3084
84-3085
84-3086
84-3087
84-3089
84-3090
84-3091
84-3092
84-3093
84-3094
84-3096
84-3097
84-3099
84-3100
84-3101
84-3102
84-3103

Placering
27.50 U32
27.50 Z31
27.50 Y34
3.80 Y35
13.80 X37
13.80 X37
13.80 Y-Z 31-32
13.80 Y-Z 31-32
13.80 Y-Z 31-32
13.80 Y-Z 31-32
13.80 Y-Z 31-32
13.80 Y-Z 31-32
5.30 T41
3.80 X30
3.80 X30
3.80 X30
3.80 X30
3.80 Y38 SP3
3.80 X 35-36
3.80 X 35-36
13.80 X-Y 37
13.80 L28-29 ÅP3
18.89 O29 ÅP3
27.50 U33-34
3.80 U34

Kategori

Plattvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
TERMOCHEM
TERMOCHEM
TERMOCHEM
REHEAT
GÖTAVERKEN
SAHALA WORKS OY Varakus
AKVAPUR
AKVAPUR
AKVAPUR
AKVAPUR
AKVAPUR
AKVAPUR
REHEAT
FLÄKT
FLÄKT
FLÄKT
FLÄKT
REHEAT
Alfa Laval
Alfa Laval
RAMAB
AB ÖRNSKÖLDSVIKS MEK VERK
KVAERNER CHEMETICS
ANDRITZ AB
SONDEX AS
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Typbeteckning

UF-12C

UF-51/4737-H
QLEC-30-16-4-2-5-04
QLEC-30-16-4-2-5-04
QLEC-30-16-4-2-5-04
QLEC-30-16-4-2-5-04
GX-145P
M10-M FM TYP NR.8958
M10-M FM TYP NR.8958
NEN 850 X 6000
LUFTBATTERI
SF131

84-3104
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Leveransdatum
1989-05-21
1989-05-21
1989-05-21
1989-05-12
1989-05-12
2007-05-06
1989-05-12
1989-05-12
1989-05-12
1989-05-12
1989-05-12
1989-05-12
1988-11-01
1989-05-12
1989-05-12
1989-05-12
1989-05-12
1997-10-15
1992-10-10
1992-10-10
2005-10-25
1997-10-01
1997-10-20

Medie1
W51 Vatten pann

Medie2

W03 Vatten mekrenat
L14 Svartlut Tjock
L14 Svartlut Tjock
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W38 Vatten glykolbl

W55 Vatten totalavs
S02 Ånga
S03 Ånga
S03 Ånga
C10 Kondensat färskånga
C10 Kondensat färskånga
S03 Ånga
S03 Ånga

220

W36 Vatten fjärrv

W35 Vatten het

482

W36 Vatten fjärrv
W03 Vatten mekrenat
V53 Evak alkalisteg
S01 Ånga
W36 Vatten fjärrv

S01 Ånga
V53 Evak alkalisteg
S01 Ånga
W35 Vatten het
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Överföringsyta [m2]

19,5
550

188,77

Matarvattenanläggning Avdelning 630
Objekt id
84-0084
84-0299
84-0300
84-0301
84-0302
84-0304
84-0305
84-0306
84-0308
84-0309
84-0310
84-0311
84-0312
84-0315
84-0316
84-2076
84-2077
84-2078
84-2083
84-2084
84-2097
84-2098
84-2100
84-2101
84-2102

Placering
13.80 D11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 E8
13.80 E8
13.80 E8
18.00
13.80 G8
5.30 F11
5.30 G11
5.30 G12

Kategori

Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
STÅLSVETS

Typbeteckning
RL-320/0410/1550X4.2

VOITH
VOITH
KKK, FRANKENTHAL
AHLSTRÖM
AHLSTRÖM
TRANTER
TRANTER
HS-COOLER
HS-COOLER

OSC X 1404S 40D EBA060
EBA060 OSC X 1004S 40D

23/36

GLD-325-H-5-N-385
GCP-051-L-5-N-121
KK12-AEN-123 L300
KK12-AEN-123 L300

84-2103
84-2104

24/36

Leveransdatum Medie1
1984-03-23 S01 Ånga
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
1970-03-01
1970-03-01
1970-03-01
1995-08-19 S01 Ånga
S01 Ånga
2009-05-24 C10 Kondensat färskånga
2009-05-24 C10 Kondensat färskånga
2009-05-29 W03 Vatten mekrenat
2009-05-29 W03 Vatten mekrenat
W04 Vatten kemrenat
W04 Vatten kemrenat

Medie2
W55 Vatten totalavs
C10 Kondensat färskånga
C10 Kondensat färskånga
C10 Kondensat färskånga

Överföringsyta [m2]
37,6

C10 Kondensat färskånga
C10 Kondensat färskånga
W50 Vatten matar
W50 Vatten matar
C10 Kondensat färskånga
W50 Vatten matar
W50 Vatten matar

W35 Vatten het
C10 Kondensat färskånga
C10 Kondensat färskånga
W55 Vatten totalavs
O20 Olja smörj
O20 Olja smörj
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1409
64,3
3,9
3,9

26/36

Avdelning 643 Ångpanna 3
Objekt id
84-0303
84-0307
84-0313
84-0314
84-0317
84-2090
84-2091
84-2092
84-2093
84-2096

Placering
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
13.80 H11
5.30 O-P 23
33.40 P28
37.20 O28
40.20 O28
5.30 K28

Kategori

Tillverkare

Typbeteckning

KVAERNER CHEMETICS
KVAERNER CHEMETICS
KVAERNER CHEMETICS
KVAERNER CHEMETICS
RAMAB

NEN 250X2500

Avdelning 650 Turbinanläggning gemensamt
Objekt id
84-0310

Placering
13.80 H11

Kategori

Tillverkare

Typbeteckning

Avdelning 651 Turbin 1
Objekt id
84-0083

Placering
5.30 B12

Kategori

Tillverkare
STAL-LAVAL

27/36

Typbeteckning

Leveransdatum

Medie1
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W51 Vatten pann
W50 Vatten matar
W50 Vatten matar
W50 Vatten matar
S02 Ånga

Medie2
S03 Ånga
S03 Ånga
W51 Vatten pann
S03 Ånga
W51 Vatten pann

Leveransdatum

Medie1
W03 Vatten mekrenat

Medie2
C10 Kondensat färskånga

Överföringsyta [m2]

Leveransdatum

Medie1

Medie2

Överföringsyta [m2]

2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27
2002-05-27

Överföringsyta [m2]

W51 Vatten pann

28/36

Avdelning 652 Turbin 2
Objekt id
84-2381
84-2382
84-2383
84-2384
84-2385
84-2386
84-2387

Placering
13.80 B14
13.80 B14
13.80 B14
13.80 B14
13.80 D15
13.80 D15
5.30 B13 NORRSIDAN

Kategori

Tillverkare
STAL-LAVAL
STAL-LAVAL
STAL-LAVAL
STAL-LAVAL
STAL-LAVAL
STAL-LAVAL
STAL-LAVAL
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Typbeteckning

Leveransdatum Medie1
1970-04-15
1970-04-15
1970-04-15
1970-04-15
1970-04-15
1970-04-15
1970-04-15 W04 Vatten kemrenat

Medie2

S01 Ånga
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Överföringsyta [m2]

Avdelning 653 Turbin 3
Objekt id
84-3150
84-3151
84-3152
84-3153
84-3154
84-3155
84-3156
84-3157
84-3158
84-3159
84-3160
84-3161
84-3162
84-3163
84-3164

Placering
13.80 F14
13.80 F14
9.30 G-H 14
13.80 G14
13.80 G14
13.80 G14
13.80 G14
5.30 F-G 14
5.30 G14
5.30 G14
13.80 F14
13.84 F14

Kategori

Tillverkare

31/36

Typbeteckning

Leveransdatum

Medie1
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W30 Vatten varm

Medie2

S01 Ånga

W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W03 Vatten mekrenat
W30 Vatten varm
W30 Vatten varm
W30 Vatten varm
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Överföringsyta [m2]

Avdelning 660 Kaust- och mesaombränning gemensamt
Objekt id
84-0155

Placering
5.30 C6

Kategori

Tillverkare
REHEAT

Typbeteckning
UF42

Avdelning 670 Kausticeringsanläggning
Objekt id
84-0130

Placering
19.02 A14 KAUST. TAK.

Kategori

Tillverkare
EKSTRÖMS TRYCKKÄRL

Typbeteckning

Avdelning 680 Mesaombränning gemensamt
Objekt id
84-0133
84-0134

Placering
Pumprum mesaombränning
Pumprum mesaombränning

Kategori
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare

Tillverkare
Siljan Allards
Siljan Allards

Typbeteckning
211-20x6/15S/044
211-20x6/15S

Avdelning 690 Talloljekokeri
Objekt id
84-0318
84-0319
84-0320

Placering
13.30
5.30
13.30

Kategori
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
Alfa Laval
Alfa Laval
Alfa Laval
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Typbeteckning
ALSHE COND 4S
TL 10-PFG
ALSHE L TL 13S

Leveransdatum

Medie1
W24 Vatten kyl

Medie2
W03 Vatten mekrenat

Överföringsyta [m2]

Leveransdatum Medie1
1995-09-01 L16 Grönlut sulfat

Medie2
W24 Vatten kyl

Överföringsyta [m2]
90

Leveransdatum Medie1
2013-12-16 O30 Olja tjock förv
2011-01-03 O30 Olja tjock förv

Medie2
S01 Ånga
S01 Ånga

Överföringsyta [m2]

Leveransdatum
2011-07-01
2011-07-01
2011-07-01

Medie2
G50 GAS H2S MM
L75 Tallolja
L01 Vitlut

Överföringsyta [m2]
4,73
5,5
13,5

Medie1
W30 Vatten varm
W30 Vatten varm
W30 Vatten varm
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Avdelning 740 Vattenreningsanläggning
Objekt id
84-0140
84-2178
84-2179
84-2180
84-2181

Placering
9.73 E00
5.35 F00
5.35 F00
9.73 D4
FJÄRRKYLANLÄGGNING

Kategori
Plattvärmeväxlare

Objekt id
84-0210
84-0211
84-0212

Placering
Centrifugrum
Centrifugrum
Centrifugrum

Kategori

Tubvärmeväxlare

Tillverkare
Alfa Laval
REHEAT
GOODTECH MR AB
Alfa Laval
KNISLINGE MEK VERKSTAD

Typbeteckning
M6-FG 98-780882/20
GC-26P
M3-M20-MFM
NEN 350-3350

Avdelning 750 Avloppsvattenrening
Tillverkare
LPM HEAT AB
Alfa Laval
Alfa Laval
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Typbeteckning
HL4-52/52
M10-BFG
M3-FM

Leveransdatum

Medie2
W02 Vatten rå
W55 Vatten totalavs
C10 Kondensat färskånga
W02 Vatten rå
S01 Ånga

Överföringsyta [m2]
9,3

2000-03-21
2002-02-14
2002-11-04
2002-11-04

Medie1
W39 Vatten kem/mek renat
S01 Ånga
W55 Vatten totalavs
W39 Vatten kem/mek renat
W35 Vatten het

Leveransdatum
2002-04-01
2002-04-01
2002-04-01

Medie1
W39 Vatten kem/mek renat
W04 Vatten kemrenat
W36 Vatten, fjärrvärme-

Medie2
W39 Vatten kem/mek renat
W36 Vatten, fjärrvärmeW36 Vatten, fjärrvärme-

Överföringsyta [m2]
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11,52
1,57

Bilaga 3: Kartläggning del 2
I dena bilagan presenteras de prioterade värmeväxlare för en djupare
undersökning när dem är i drift.

- Märkeringar med denna färg betyder att de värdena är beräknade
konstruktions värden.
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Massasidan
Objekt id
84-2008
84-2009
84-2022
84-0035
84-0037
84-0038
84-0058
84-0059
84-0016
84-0017

Avdelning
400 Massafabrik gemensamt
400 Massafabrik gemensamt
400 Massafabrik gemensamt
410 Kokeri gemensamt
410 Kokeri gemensamt
410 Kokeri gemensamt
410 Kokeri gemensamt
410 Kokeri gemensamt
481 Syrgasförblekeri 1
481 Syrgasförblekeri 1

Placering
5.30 J11
5.30 J13
5.30 H12
5.30 L-M 05-06
5.30 J'L 04-05
5.30 J'L 04-05
11.30
11.30
5.30 J9
5.30 J10
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Kategori
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Tubvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
Alfa Laval
Alfa Laval
TRANTER PHE AB
RAMAB
EKSTRÖM & SON
EKSTRÖM & SON
Alfa Laval
Alfa Laval
Alfa Laval
Alfa Laval

Överföringsyta [m2]
268,3
223,9
260,7
330
236
385
19,7
19,7
41,9
41,9

konstruktion
Drift
Medium 1 temp in/ut [C] Medium 2 temp in/ut [C] Medium 1 temp in/ut [C] Medium 2 temp in/ut [C] Densitet medium 1 [Kg/m3]
15/50
75/33,8
17,9/31,8
63/43
994
15/45
66/40,2
31,8/46
77/59
994
70/83,3
88/72,9
46/62
87,1/63
978
155/85
62/85
136/89
45/87
1088
165/87
45/85
136/89
45/89
1030
165/87
45/85
120/106
45/77
1030
145/100
60/110
145/119
59/110
Ånga -> vatten
145/100
60/110
145/119
59/110
Ånga -> vatten
95/61
35/66
95/90
54/59
1081
95/61
35/66
95/90
54/59
1081
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Densitet medium 2 [Kg/m3]
986
985
965
985
990
968
1144
1144
1099
1099

Strömningsriktning
Motströms
Motströms
Motströms
Motströms
Motströms
Motströms
Tvärströms/Motströms
Tvärströms/Motströms
Motströms
Motströms

Specifik värmekapacitet medium 1 [kJ/kg*C]
4,18
4,18
4,19
3,85
4
4
(Ånga)
(Ånga)
3,97
3,97
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Specifik värmekapacitet medium 2 [kJ/kg*C]
4,17
4,18
4,19
4,17
4,18
4,18
3,8
3,8
3,89
3,89

flöde konstruktion 1
100 l/s
90 l/s
90 l/s
70 l/s
57,7 l/s
90,2 l/s
2,4 kg/s
2,4 kg/s
32,3 l/s
32,3 l/s

flöde konstruktion 2
85 l/s
105 l/s
80 l/s
200 l/s
107 l/s
169,5 l/s
24 l/s
24 l/s
35 l/s
35 l/s

flöde drift 1
84 l/s
84 l/s
84 l/s
118 l/s
65 l/s
48 l/s
3,32 kg/s
3,32 kg/s
33 l/s
33 l/s
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flöde drift 2
65 l/s
70 l/s
65 l/s
143 l/s
46 l/s
72 l/s
30 l/s
30 l/s
38 l/s
38 l/s

Effekt konstruktion [kW]
14640
11300
4893
19300
17950
28000
5200
5200
4700
4700

Effekt drift [kW]
5098,2
5072
5920,7
23950
10576
6046
7037,7
7037,7
760
760

K-värde konstruktion [W/(m2*C)]
2508
2191
5035
1385
2730
2648
7050
7050
4083
4083

K-värde drift [W/(m2*C)] Procentuell utnyttjande
677,7
inte ok 27%
801,5
inte ok 37%
1092,5
inte ok 22%
1562,3
ok 113%
996,1
inte ok 36%
305,1
inte ok 12%
3324,5
inte ok 48%
3324,5
inte ok 48%
504
inte ok 12%
504
inte ok 12%
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TM (Torkmaskin)
Objekt id
84-0127
84-0128
84-0052
84-2056

Avdelning
471 Blekeri 1
471 Blekeri 1
571 Fläkttork, värmeåtervinning 1
572 Cylt. -fläkttork, värmeåterv. 2

Placering
5.30 H4
5.30 H4
5.30 A 8
5.30 F-G 11-12
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Kategori
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Spiralvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
Alfa Laval
Alfa Laval
Alfa Laval
Vahtherus OY

Överföringsyta [m2]
19,8
19,8
50
217,1

konstruktion
Drift
Medium 1 temp in/ut [C] Medium 2 temp in/ut [C] Medium 1 temp in/ut [C] Medium 2 temp in/ut [C]
50/65
79/64
53/63
77/67
50/65
79/64
53/63
77/67
100/.-.
55/80
130/100 ånga till vatten
40/90
100/100
55/95
150/100 ånga till vatten
45/90

8/16

Densitet medium 1
983
983

Densitet medium 2
976
976

Strömningsriktning
Motströms
Motströms
Tvärströms/Motströms
Motströms

Specifik värmekapacitet medium 1 [kJ/kg*C]
4,18
4,18
4,2
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Specifik värmekapacitet medium 2 [kJ/kg*C]
4,18
4,18
4,18
4,18

flöde konstruktion 1

flöde konstruktion 2

flöde drift 1

30 l/s
30 l/s

30 l/s
30 l/s

28,5 l/s
28,5 l/s

3 l/s

40 l/s
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flöde drift
2
27,4 l/s
27,4 l/s
8 l/s
15 l/s

Effekt konstruktion [kW] Effekt drift [kW]
1853
1853
6700

1144,4
1144,4

K-värde konstruktion [W/(m2*C)]
6685
6685
1695

K-värde drift [W/(m2*C)] Procentuell utnyttjande
4128,6
ok 62%
4128,6
ok 62%
-
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Energi och Återvinning
Objekt id
84-0108
84-3094
84-2097
84-2098
84-2180

Avdelning
611 Indunstning 1
623 Sodapanna 3
630 Matarvattenanläggning
630 Matarvattenanläggning
740 Vattenreningsanläggning

Placering
13.80
3.80 Y38 SP3
5.30 F11
FJÄRRKYLANLÄGGNING
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Kategori
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare

Tillverkare
SWEP INTERNATIONAL
REHEAT
TRANTER
TRANTER
Alfa Laval

Överföringsyta [m2]
186,9
482
1409
64,3
238,85

konstruktion
Drift
Medium 1 temp in/ut [C] Medium 2 temp in/ut [C] Medium 1 temp in/ut [C] Medium 2 temp in/ut [C]
80/45
20/75
80/45
35/52
55/67
70/58
39/66
68/50
120/43
38/115
114/43
37/107
50/38
20/38
43/36
18/35
11,2/11
8,9/11,1
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Densitet medium 1
983,2
985,7
943,5
943,5

Densitet medium 2
992,2
985,7
943,5
983,2

Strömningsriktning
Motströms
Motströms
Motströms
Motströms
Motströms

Specifik värmekapacitet medium 1 [kJ/kg*C]
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18
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Specifik värmekapacitet medium 2 [kJ/kg*C]
4,18
4,18
4,18
4,18
4,18

flöde konstruktion 1

flöde konstruktion 2

flöde drift 1

(94,27)/47,13 l/s
180 l/s
94,4 kg/s
94,4 kg/s

(60)/30 l/s
180 l/s
94,4 kg/s
29,5 kg/s

15 l/s
125 l/s
70 l/s
70 l/s
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flöde drift
2
30 l/s
168 l/s
104 l/s
30 l/s

Effekt konstruktion [kW] Effekt drift [kW]
(13774)/6887
9016
30384
4735

2136
13182
24156
2014,5

K-värde konstruktion [W/(m2*C)]
(5932)/2966
6233
4313
3694

K-värde drift [W/(m2*C)] Procentuell utnyttjande
654
inte ok 22%
5180
ok 83%
2643
ok 61%
2540
ok 68%
-
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Bilaga 4: Beräkning av värmeväxlare 84-0058/59
Beteckning
P
𝑃𝑚
A
k

Benämning
Effekt
Medeleffekt
Area
Värmegenomgångskoefficient

𝜗𝑚
𝜗’
𝜗’’
ṁ𝑘

Logaritmisk
medeltemperaturdifferens
Temperaturskillnad
Temperaturskillnad
Flöde kall

ṁ𝑣

Flöde varm

𝑐𝑝𝑣

Specifik värmekapacitet värm

𝑐𝑝𝑘

Specifik värmekapacitet kall

𝑡𝑣1
𝑡𝑣2
𝑡𝑘1
𝑡𝑘2
h

Temperatur in medium 1
Temperatur ut medium 1
Temperatur in medium 2
Temperatur ut medium 2
Entalpi

r

Densitet

Givna värden
𝑡𝑣1 = 145 °C
𝑡𝑣2 = 119 °C
𝑡𝑘1 = 59 °C
𝑡𝑘2 = 110 °C
𝑐𝑝𝑣 = Ånga
𝑘𝐽
𝑐𝑝𝑘 = 3,8 ⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
A = 19,7 𝑚2
𝑘𝑔
ṁ𝑣 = 3,32 ⁄𝑠
ṁ𝑘 = 30 𝑙⁄𝑠
𝑘𝑔
r= 1144 ⁄𝑚3

Okända värden
𝜗’ = ?
𝜗’’ = ?
𝜗𝑚 = ?
𝑃1 = ?
𝑃2 = ?
𝑃𝑚 = ?
k-värde = ?
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Enhet
Watt
Watt
𝑚2
𝑊⁄
𝑚2 ∗ °𝐶
°C
°C
°C
𝑘𝑔⁄
𝑙
𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ⁄𝑠
𝑘𝑔⁄
𝑙
𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ⁄𝑠
𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
°C
°C
°C
°C
𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔
𝑘𝑔⁄
𝑚3

Den specifika värmekapaciteten har fått värdet angivet som ånga istället för
ett tal. Värmekapaciteten skiljer sig mycket åt mellan ånga och vätska,
vilket gör att det finns ett speciellt sätt för att beräkna effekten vilket
kommer beskrivas senare.
Anledningen till att beteckningen skiljer för flöde varm och kall är för att i
flöde varm sker det en fasomvandling från ånga till vatten. Det är mycket
komplicerat om inte omöjligt att räkna ut hur mycket flödet är i liter per
sekund. Skillnaden mot det kalla flödet är att här sker det ingen
fasomvandling, här är mediet i samma fas hela tiden vilket gör att det går
att mäta i liter per sekund.
För att beräkna vilket k-värde en värmeväxlare används formeln:
𝑃𝑚 = 𝐴 ∗ 𝑘 ∗ 𝜗𝑚
𝑃
 𝑘 = 𝐴∗ 𝑚𝜗
𝑚

Logaritmisk medeltemperaturdifferens
Det
första
steget
är
att
beräkna
den
logaritmiska
medeltemperaturdifferensen. Det görs med hjälp av formeln:
𝜗’ − 𝜗’’
𝜗𝑚 =
𝜗’
𝑙𝑛
𝜗’’
Där
𝜗’ = 𝑡𝑣1 − 𝑡𝑘2  145 − 110 = 35 °C
𝜗’’ = 𝑡𝑣2 − 𝑡𝑘1  119 − 59 = 60 °C
𝜗𝑚 =

35 − 60
= 46,4 °C
35
𝑙𝑛 60

Entalpi
Entalpi är ett mått på hur mycket inre energi ett medium har. Ånga har ett
stort värde medans vatten har ett mindre värde. Detta gör att vid en
fasomvandling från ånga till vatten frigörs en stor mängd energi. Entalpin
varierar beroende på vilket tryck det är i systemet eller vilken temperatur
mediet har.
Entalpi ånga
ℎ1 = 2740

𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 vid 145 °C
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Entalpi vatten
ℎ2 = 503,8

𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 vid 119 °C

Effektberäkningar
Nästa steg är att beräkna vilken effekt värmeväxlaren genererar om den
inte finns angiven.
𝑃1 = ṁ𝑣 ∗ 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 å𝑛𝑔𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
𝑃2 = ṁ𝑘 ∗ 𝑐𝑝𝑘 ∗ (𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1 )
𝑃1 = 3,32 ∗ (2740 − 503,8) = 7424,184 𝑘𝑊
Om flödet är i liter per sekund måste det omvandlas till kg per sekund. Det
startar med en omvandling från liter per sekund till kubikmeter per sekund.
3
30 𝑙⁄𝑠 = 0,03 𝑚 ⁄𝑠
När flödet är känt som kubikmeter per sekund sker en sista omvandling
med hjälp av densiteten. Densiteten för mediet fanns angivet i ett internt
system.
𝑘𝑔
r= 1144 ⁄𝑚3
3
𝑘𝑔
ṁ𝑘 [𝑚 ⁄𝑠] ∗ r = ṁ𝑘 [ ⁄𝑠]
3
𝑘𝑔
𝑘𝑔
0,03 𝑚 ⁄𝑠 ∗ 1144 ⁄𝑚3 = 34,32 ⁄𝑠

𝑃2 = 34,32 ∗ 3,8 ∗ (110 − 59) = 6651,216 𝑘𝑊
𝑃𝑚 =

𝑃1 + 𝑃2
7424,184 + 6651,216
=
= 7037,7 𝑘𝑊
2
2

Nu är alla nödvändiga parametrar kända för att kunna räkna ut
värmeväxlarens k-värde.
𝑃𝑚
7037,7
𝑘=
=
= 3324,5 𝑊⁄𝑚2 ∗ °𝐶
𝐴 ∗ 𝜗𝑚
46,4 ∗ 19,7

3/4

För att kontrollera hur bra den utnyttjas kommer driftsvärdet divideras
med konstruktionsvärdet.
3324,5
7050

= 0,472 ≈ 47 − 48 % av kapaciteten utnyttjas

Resterande värmeväxlare kommer att beräknas på samma sätt som
ovanför, antingen med hjälp av entalpi eller specifik värmekapacitet. Detta
sätt gäller även när konstruktionsvärden ska beräknas om de inte är
angivna.
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Bilaga 5: Kartläggning del 3
Här presenteras de viktigaste och
värmeväxlarna för en djupare analys.

mest

intressanta

prioriterade

- Märkeringar med denna färg betyder att de värmeväxlare är utvalda att göra
en djupare analys varför de inte fungera optimalt.

1/4

Viktiga prioriterade Värmeväxlare
konstruktion
Objekt
id
84-0037
84-0058
84-0059
84-0016
84-0017
84-2008
84-2009
84-2022

Avdelning
410 Kokeri gemensamt
410 Kokeri gemensamt
410 Kokeri gemensamt
481 Syrgasförblekeri 1
481 Syrgasförblekeri 1
400 Massafabrik gemensamt
400 Massafabrik gemensamt
400 Massafabrik gemensamt

Syfte

Överföringsyta [m2]

Placering

Kyla ner vitlut till 75°C
Kyla ner vitlut till 75°C
Förvärma till 84-2022
Förvärma till 84-2022
Värma upp så nära 80°C

236
19,7
19,7
41,9
41,9
268,3
223,9
260,7

5.30 J'L 04-05
11.30
11.30
5.30 J9
5.30 J10
5.30 J11
5.30 J13
5.30 H12
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Medium 1 temp in/ut [C] Medium 2 temp in/ut [C]
165/87
145/100
145/100
95/61
95/61
15/50
15/45
70/83,3

45/85
60/110
60/110
35/66
35/66
75/33,8
66/40,2
88/72,9

Drift
Medium 1 temp in/ut [C] Medium 2 temp in/ut [C]
Medie1
Medie2
flöde konstruktion 1 flöde konstruktion 2
136/89
45/89
L06 Kokarcirklut
W35 Vatten Het
57,7 l/s
107 l/s
145/119
59/110
S01 Ånga
L06 Kokarcirklut
2,4 kg/s
24 l/s
145/119
59/110
S01 Ånga
L06 Kokarcirklut
2,4 kg/s
24 l/s
95/90
54/59
L01 Vitlut
L01 Vitlut
32,3 l/s
35 l/s
95/90
54/59
L01 Vitlut
L01 Vitlut
32,3 l/s
35 l/s
17,9/31,8
63/43
W04 Vatten Kemrent B58 Bakv Peroxidsteg
100 l/S
85 l/s
31,8/46
77/59
W03 Vatten Mekrent B62 Bakv Kplexbsteg
90 l/s
105 l/s
46/62
87,1/63
W06 Vatten Kemr Het B58 Bakv Peroxidsteg
90l/s
80 l/s
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flöde drift 1 flöde drift 2 Effekt konstruktion [kW] Effekt drift [kW] K-värde konstruktion [W/(m2*C] K-värde drift [W/(m2*C]
65 l/s
46 l/s
17950
10576
2730
996,1
3,32 kg/s
30 l/s
5200
7037,7
7050
3324,5
3,32 kg/s
30 l/s
5200
7037,7
7050
3324,5
33 l/s
38 l/s
4700
760
4083
504
33 l/s
38 l/s
4700
760
4083
504
84 l/s
65 l/s
14640
5098,2
2508
677,7
84 l/s
70 l/s
11300
5072
2191
801,5
84 l/s
65 l/s
4893
5920,7
5035
1092,5
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Procentuell utnyttjande
inte ok 36%
inte ok 48%
inte ok 48%
inte ok 12%
inte ok 12%
inte ok 27%
inte ok 37%
inte ok 22%

Bilaga 6: Beräkningar av alternativ 1
Beteckning
P
𝑃𝑚
A
K

Benämning
Effekt
Medeleffekt
Area
Värmegenomgångskoefficient

𝜗𝑚
𝜗’
𝜗’’
ṁ𝑘

Logaritmisk
medeltemperaturdifferens
Temperaturskillnad
Temperaturskillnad
Flöde kall

ṁ𝑣

Flöde varm

𝑐𝑝𝑣

Specifik värmekapacitet värm

𝑐𝑝𝑘

Specifik värmekapacitet kall

𝑡𝑣1
𝑡𝑣2
𝑡𝑘1
𝑡𝑘2
r

Temperatur in medium 1
Temperatur ut medium 1
Temperatur in medium 2
Temperatur ut medium 2
Densitet

Enhet
Watt
Watt
𝑚2
𝑊⁄
𝑚2 ∗ °𝐶
°C
°C
°C
𝑘𝑔⁄
𝑙
𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ⁄𝑠
𝑘𝑔⁄
𝑙
𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ⁄𝑠
𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
°C
°C
°C
°C
𝑘𝑔⁄
𝑚3

Om värmeväxlaren 84-2022 ska prestera som i dagsläget men ska inte vara
överdimensionerad
Givet:

Okänt:

𝑡𝑣1 = 87°C

𝜗𝑚 = ?

𝑡𝑣2 = 65°C

A=?

𝑡𝑘1 = 46°C
𝑡𝑘2 = 62°C
K = 5,004 𝐾𝑊⁄𝑚2 ∗ °𝐶
𝑃𝑚 = 5920,7 KW

Logaritmisk medeltemperaturdifferens
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Det första steget är att beräkna den logaritmiska
medeltemperaturdifferensen. Det görs med hjälp av formeln:

𝜗𝑚 =

𝜗’ − 𝜗’’
𝜗’
𝑙𝑛
𝜗’’

𝜗’ = 𝑡𝑣1 − 𝑡𝑘2  87 − 62 = 25 °C
𝜗’’ = 𝑡𝑣2 − 𝑡𝑘1  65 − 46 = 19 °C

𝜗𝑚 =

25 − 19
= 21,9 °C
25
𝑙𝑛 19

För att beräkna vilken area denna värmeväxlare behöver egentligen
används formeln:
𝑃𝑚 = 𝐴 ∗ 𝑘 ∗ 𝜗𝑚
𝑃

 𝐴 = 𝑘∗ 𝑚
𝜗

𝑚

Ger att:
𝐴=

𝑃𝑚
5920,7
=
≈ 56,6 𝑚2
𝑘 ∗ 𝜗𝑚
5,004 ∗ 21,9

Beräkna ut ungefär hur många plattor värmeväxlaren behöver ha egentligen:
Dagslägets Area är A=260,7 𝑚2
Antal plattor som används idag är 172 stycken.
Beräkna fram hur stor arean är på en platta:
260,7
≈ 1,5 𝑚2
172
Detta ger hur många plattor som egentligen behövs användas:
56,6
≈ 38 𝑆𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛
1,5
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Det ger att det behövs ungefär ca 38 plattor istället för 172 stycken.

Om värmeväxlaren 84-2008 ska prestera som i dagsläget men inte vara
överdimensionerad
Givet:

Okänt:

𝑡𝑣1 = 63°C

𝜗𝑚 = ?

𝑡𝑣2 = 43°C

A=?

𝑡𝑘1 = 17,9°C
𝑡𝑘2 = 31,8°C
K = 2,48 𝐾𝑊⁄𝑚2 ∗ °𝐶
𝑃𝑚 = 5098,2 KW
Logaritmisk medeltemperaturdifferens
Det första steget är att beräkna den logaritmiska
medeltemperaturdifferensen. Det görs med hjälp av formeln:

𝜗𝑚 =

𝜗’ − 𝜗’’
𝜗’
𝑙𝑛
𝜗’’

𝜗’ = 𝑡𝑣1 − 𝑡𝑘2  63 − 31,8 = 31,2 °C
𝜗’’ = 𝑡𝑣2 − 𝑡𝑘1  43 − 17,9 = 25,1°C

𝜗𝑚 =

31,2 − 25,1
= 28 °C
31,2
𝑙𝑛
25,1

För att beräkna vilken Area denna värmeväxlare behöver egentligen
används formeln:
𝑃𝑚 = 𝐴 ∗ 𝑘 ∗ 𝜗𝑚
𝑃

 𝐴 = 𝑘∗ 𝑚
𝜗

𝑚

Ger att:
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𝐴=

𝑃𝑚
5098,2
=
≈ 73,4 𝑚2
𝑘 ∗ 𝜗𝑚
2,48 ∗ 28

Beräkna ut ungefär hur många plattor värmeväxlaren behöver ha egentligen:
Dagslägets Area är A=268,3 𝑚2
Antal plattor som används idag är 141 stycken.
Beräkna fram hur stor arean är på en platta:
268,3
≈ 1,9 𝑚2
141
Detta ger hur många plattor som egentligen behövs användas:
73,4
≈ 39 𝑆𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛
1,9
Det ger att det behövs ungefär ca 39 plattor istället för 141 stycken.
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Bilaga 7: Beräkningar av alternativ 2
Beteckning
P
𝑃𝑚
A
K

Benämning
Effekt
Medeleffekt
Area
Värmegenomgångskoefficient

Enhet
Watt
Watt
𝑚2
𝑊⁄
𝑚2 ∗ °𝐶
°C

𝜗𝑚
𝜗’
𝜗’’
ṁ𝑘

Logaritmisk
medeltemperaturdifferens
Temperaturskillnad
Temperaturskillnad
Flöde kall

ṁ𝑣

Flöde varm

𝑘𝑔⁄
𝑙
𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ⁄𝑠

𝑐𝑝𝑣

Specifik värmekapacitet värm

𝑐𝑝𝑘

Specifik värmekapacitet kall

𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶

𝑡𝑣1
𝑡𝑣2
𝑡𝑘1
𝑡𝑘2
r

Temperatur in medium 1
Temperatur ut medium 1
Temperatur in medium 2
Temperatur ut medium 2
Densitet

°C
°C
𝑘𝑔⁄
𝑙
𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ⁄𝑠

°C
°C
°C
°C
𝑘𝑔⁄
𝑚3

Om värmeväxlaren 84-2022 ska prestera bättre än vad den gör idag
Givet:

Okänt:

𝑡𝑣1 = 87°C
ṁ𝑣 = 64 l/s
𝑘𝐽
𝑐𝑝𝑣 = 4,19 ⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
𝑡𝑘1 = 46°C
𝑡𝑘2 = 72°C
ṁ𝑘 = 84 l/s
𝑘𝐽
𝑐𝑝𝑘 = 4,19 ⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
K = 5,004 𝐾𝑊⁄𝑚2 ∗ °𝐶

𝜗𝑚 = ?
A=?
𝑡𝑣2 = ?
P=?
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Det första som görs är att beräkna ut P för att veta hur mycket effekt som
krävs att värma upp mediet till 72°C.
𝑃 = ṁ𝑘 ∗ 𝑐𝑝𝑘 ∗ (𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1 )
Om flödet är i liter per sekund måste det omvandlas till kilo per sekund. Det
startar med en omvandling från liter per sekund till kubikmeter per sekund.
3
84 𝑙⁄𝑠 = 0,084 𝑚 ⁄𝑠

När flödet är känt som kubikmeter per sekund sker en sista omvandling med
hjälp av densiteten. Densiteten för mediet fanns angivet i ett internt system.
r= 978

𝑘𝑔⁄
𝑚3

3
𝑘𝑔
ṁ𝑘 [𝑚 ⁄𝑠] ∗ r = ṁ𝑘 [ ⁄𝑠]

0,084 ∗ 978 = 82,2

𝑘𝑔⁄
𝑠

Effekten som krävs att värma upp mediet till 72°C:
𝑃 = 82,2 ∗ 4,19 ∗ (72 − 46) = 8954,9 𝑘𝑊
Nu är det dags att räkna ut 𝑡𝑣2 :
𝑃 = ṁ𝑣 ∗ 𝑐𝑝𝑣 ∗ (𝑡𝑣2 − 𝑡𝑣1 )
 𝑡𝑣2 = 𝑡𝑣1 −

𝑃
ṁ𝑣 ∗ 𝑐𝑝𝑣

Om flödet är i liter per sekund måste det omvandlas till kilo per sekund. Det
startar med en omvandling från liter per sekund till kubikmeter per sekund.
3
65 𝑙⁄𝑠 = 0,065 𝑚 ⁄𝑠

När flödet är känt som kubikmeter per sekund sker en sista omvandling med
hjälp av densiteten. Densiteten för mediet fanns angivet i ett internt system.

r= 965

𝑘𝑔⁄
𝑚3

0,065 ∗ 965 = 62,7
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𝑘𝑔⁄
𝑠

Detta ger 𝑡𝑣2 :
𝑡𝑣2 = 87 −

8954,9
= 53°C
62,7 ∗ 4,19

När alla temperaturer är uträknade är det dags att räkna ut den nya arean som
behövs:
𝑃𝑚
𝐴=
𝑘 ∗ 𝜗𝑚
Logaritmisk medeltemperaturdifferens
Det första steget är att beräkna den logaritmiska medeltemperaturdifferensen. Det görs med hjälp av formeln:
𝜗𝑚 =

𝜗’ − 𝜗’’
𝜗’
𝑙𝑛
𝜗’’

𝜗’ = 𝑡𝑣1 − 𝑡𝑘2  87 − 72 = 15 °C
𝜗’’ = 𝑡𝑣2 − 𝑡𝑘1  53 − 46 = 7 °C

𝜗𝑚 =

15 − 7
= 10,5 °C
15
𝑙𝑛 7

Dessa nya värden ger den nya arean:
𝐴=

8954,9
≈ 170,4 𝑚2
5,004 ∗ 10,5

Detta ger hur många plattor denna nya arena behöver:
170,4
≈ 114 𝑆𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛
1,5
Det ger att det behövs ungefär ca 114 plattor istället för 172 stycken.

Om värmeväxlaren 84-2008 ska prestera bättre än vad den gör idag

Givet:

Okänt:
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𝑡𝑣1 = 53°C

𝜗𝑚 = ?

𝑡𝑣2 = 33 °C

𝑡𝑘2 = ?

ṁ𝑣 = l/s

A=?

𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
𝑡𝑘1 = 18°C

P=?

𝑐𝑝𝑣 = 4,17
ṁ𝑘 = l/s

𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
K = 2,48 𝐾𝑊⁄𝑚2 ∗ °𝐶
𝑐𝑝𝑘 = 4,18

Det första som görs är att beräkna ut P för att veta hur mycket effekt som
krävs att kyla ner mediet till 33°C.
𝑃 = ṁ𝑣 ∗ 𝑐𝑝𝑣 ∗ (𝑡𝑣2 − 𝑡𝑣1 )
Om flödet är i liter per sekund måste det omvandlas till kilo per sekund. Det
startar med en omvandling från liter per sekund till kubikmeter per sekund.
3
65 𝑙⁄𝑠 = 0,065 𝑚 ⁄𝑠

När flödet är känt som kubikmeter per sekund sker en sista omvandling med
hjälp av densiteten. Densiteten för mediet fanns angivet i ett internt system.
r= 986

𝑘𝑔⁄
𝑚3

3
𝑘𝑔
ṁ𝑘 [𝑚 ⁄𝑠] ∗ r = ṁ𝑘 [ ⁄𝑠]

0,065 ∗ 986 = 64,1

𝑘𝑔⁄
𝑠

Effekten som krävs att kyla ner mediet till 33°C:
𝑃 = 64,1 ∗ 4,17 ∗ (53 − 33) = 5345,1 𝑘𝑊

Nu är det dags att räkna ut 𝑡𝑘2 :
𝑃 = ṁ𝑘 ∗ 𝑐𝑝𝑘 ∗ (𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1 )
 𝑡𝑘2 = 𝑡𝑣1 +
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𝑃
ṁ𝑘 ∗ 𝑐𝑝𝑘

Om flödet är i liter per sekund måste det omvandlas till kilo per sekund. Det
startar med en omvandling från liter per sekund till kubikmeter per sekund.
3
84 𝑙⁄𝑠 = 0,084 𝑚 ⁄𝑠

När flödet är känt som kubikmeter per sekund sker en sista omvandling med
hjälp av densiteten. Densiteten för mediet fanns angivet i ett internt system.
r= 994

𝑘𝑔⁄
𝑚3

0,084 ∗ 994 = 83,5
Detta ger 𝑡𝑘2 :
𝑡𝑘2 = 18 +

𝑘𝑔⁄
𝑠

5345,1
= 33°C
83,5 ∗ 4,18

När alla temperaturer är uträknade är det dags att räkna ut den nya arean som
behövs:
𝑃𝑚
𝐴=
𝑘 ∗ 𝜗𝑚
Logaritmisk medeltemperaturdifferens
Det första steget är att beräkna den logaritmiska medeltemperaturdifferensen. Det görs med hjälp av formeln:
𝜗𝑚 =

𝜗’ − 𝜗’’
𝜗’
𝑙𝑛
𝜗’’

𝜗’ = 𝑡𝑣1 − 𝑡𝑘2  53 − 33 = 20 °C
𝜗’’ = 𝑡𝑣2 − 𝑡𝑘1  33 − 18 = 15 °C

𝜗𝑚 =

20 − 15
= 17,4 °C
20
𝑙𝑛
15

Dessa nya värden ger den nya arean:
𝐴=

5345,1
≈ 124 𝑚2
2,48 ∗ 17,4
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Detta ger hur många plattor denna nya arena behöver:
124
≈ 65 𝑆𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛
1,9
Det ger att det behövs ungefär ca 65 plattor istället för 141 stycken.
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Bilaga 8: Beräkning av alternativ 3
Beteckning
P
𝑃𝑚
A
k

Benämning
Effekt
Medeleffekt
Area
Värmegenomgångskoefficient

𝜗𝑚
𝜗’
𝜗’’
ṁ𝑘

Logaritmisk
medeltemperaturdifferens
Temperaturskillnad
Temperaturskillnad
Flöde kall

ṁ𝑣

Flöde varm

𝑐𝑝𝑣

Specifik värmekapacitet värm

𝑐𝑝𝑘

Specifik värmekapacitet kall

𝑡𝑣1
𝑡𝑣2
𝑡𝑘1
𝑡𝑘2
r

Temperatur in medium 1
Temperatur ut medium 1
Temperatur in medium 2
Temperatur ut medium 2
Densitet

Värmeväxlare 1
Givna värden:

Okända värden:

𝑡𝑣1 = 77 °C
𝑡𝑣2 =60 °C
𝑡𝑘1 = 18 °C
ṁ𝑣 = 69 𝑙⁄𝑠
ṁ𝑘 = 81 𝑙⁄𝑠
𝑘𝑔
rv = 985 ⁄𝑚3
𝑘𝑔
rk = 994 ⁄𝑚3
𝑘𝐽
𝑐𝑝𝑣 = 4,18 ⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
𝑘𝐽
𝑐𝑝𝑘 = 4,18 ⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶

𝑡𝑘2 = ?
P=?
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Enhet
Watt
Watt
𝑚2
𝑊⁄
𝑚2 ∗ °𝐶
°C
°C
°C
𝑘𝑔⁄
𝑙
𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ⁄𝑠
𝑘𝑔⁄
𝑙
𝑠 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 ⁄𝑠
𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
𝑘𝐽
⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
°C
°C
°C
°C
𝑘𝑔⁄
𝑚3

I detta alternativ är systemet på tre värmeväxlare utbytt mot 2 stycken. Detta
innebär att värmeväxlare 1 tar över värmeväxlare B62s arbete med att kyla
ner det känsliga mediet från 77 °C (Tv1) till cirka 60 °C (Tv2). Det andra
mediet är det som ska värmas upp till 80 °C, men som kommer in från
Södras centralsystem med en temperatur på 18 °C. Detta gör att det enbart
saknas en temperatur, Tk2.

Flödesomvandling
Men för att kunna räkna ut den saknade temperaturen måste massflödet vara
känd i kilo per sekund. Det startar med en omvandling från liter per sekund
till kubikmeter per sekund.
3
ṁ𝑣 = 69 𝑙⁄𝑠 = 0,069 𝑚 ⁄𝑠
3
ṁ𝑘 = 81 𝑙⁄𝑠 = 0,081 𝑚 ⁄𝑠
När flödet är känt som kubikmeter per sekund sker en sista omvandling med
hjälp av densiteten. Densiteten för mediet fanns angivet i ett internt system.
𝑘𝑔
rv = 985 ⁄𝑚3
𝑘𝑔
rk = 994 ⁄𝑚3
3
𝑘𝑔
ṁ [𝑚 ⁄𝑠] ∗ r = ṁ [ ⁄𝑠]
3
𝑘𝑔
𝑘𝑔
ṁ𝑣 = 0,069 𝑚 ⁄𝑠 ∗ 985 ⁄𝑚3 = 68 ⁄𝑠
3
𝑘𝑔
𝑘𝑔
ṁ𝑘 = 0,081 𝑚 ⁄𝑠 ∗ 994 ⁄𝑚3 = 80,5 ⁄𝑠
Effektberäkning
Efter att massflödena är uträknade i kilo per sekund kan effekten räknas ut.
Effekten är teoretiskt lika vid konstruktion av en värmeväxlare för båda
medierna. Detta gör att när den är uträknad för det ena mediet så går det att
vända på formeln för att räkna ut den saknade temperaturen.
𝑃 = ṁ𝑣 ∗ 𝑐𝑝𝑣 ∗ (𝑡𝑣1 − 𝑡𝑣2 )
𝑃 = 68 ∗ 4,18 ∗ (77 − 60) = 4832 𝑘𝑊
Temperaturberäkning
Effekten är 4832 kW för den varma sidan, nu ska den saknade temperaturen
räknas ut med hjälp av effekten.
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𝑃
+ 𝑡𝑘1
ṁ𝑘 ∗ 𝑐𝑝𝑘
4832
=
+ 18 = 32 °C
80,5 ∗ 4,18
𝑡𝑘2 =

𝑡𝑘2

Nu är alla temperaturer kända för den första värmeväxlaren och
temperaturerna för den andra värmeväxlaren kan börja beräknas.

Värmeväxlare 2

𝑡𝑣1 = 87 °C

Okända värden:
𝑡𝑘2 = ?

𝑡𝑘1 = 32 °C (det nyss beräknade värdet)

𝑡𝑣2 = ?

ṁ𝑣 = 65 𝑙⁄𝑠
ṁ𝑘 = 80,5 𝑙⁄𝑠

P=?

Givna värden:

𝑘𝑔⁄
𝑚3
𝑘𝐽
= 4,18 ⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶
𝑘𝐽
= 4,18 ⁄𝑘𝑔 ∗ °𝐶

rv = 965
𝑐𝑝𝑣
𝑐𝑝𝑘

Flödesomvandling
Här finns det två okända temperaturer, där den ena okända temperaturen ska
vara så nära 80 °𝐶 som möjligt. Här antas ett värde på 70 °𝐶 för den okända
temperaturen 𝑡𝑘2 . Detta gör att endast en temperatur är okänd. Men innan
den kan räknas ut måste flödet omvandlas från liter per sekund till kilo per
sekund. Detta går till på samma sätt som för den första värmeväxlaren.
3
ṁ𝑣 = 65 𝑙⁄𝑠 = 0,065 𝑚 ⁄𝑠
𝑘𝑔
rv = 965 ⁄𝑚3
3
𝑘𝑔
𝑘𝑔
ṁ𝑣 = 0,065 𝑚 ⁄𝑠 ∗ 965 ⁄𝑚3 = 62,7 ⁄𝑠
Effektberäkning
Sedan kan effekten räknas ut.
𝑃 = 62,7 ∗ 4,18 ∗ (70 − 32) = 12 786 𝑘𝑊
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Temperaturberäkning
När temperaturen är känd går det räkna ut den saknade temperaturen.
𝑃
𝑡𝑣2 = 𝑡𝑣1 −
ṁ𝑣 ∗ 𝑐𝑝𝑣
𝑡𝑣2 = 87 −

12 786
= 38 °C
62,7 ∗ 4,18

Area
Nu när temperaturerna är kända är det dags att räkna ut arean för båda
värmeväxlarna. Men för att kunna beräkna arean behöver den logaritmiska
medeltemperaturdifferensen och k-värdet vara kända. Arean beräknas med
formeln:
𝑃
𝐴=
𝑘 ∗ 𝜗𝑚
K-värde
K-värdet antas vara detsamma som för värmeväxlarna som står på platsen
idag. Detta gör att k-värdet för värmeväxlare 1 är 2191 𝑊⁄𝑚2 ∗ °𝐶 och för
värmeväxlare 2 är 5035 𝑊⁄𝑚2 ∗ °𝐶 .
Logaritmisk medeltemperaturdifferens
Som tidigare nämndes behövs den logaritmiska medeltemperaturen för att
kunna räkna ut arean. Eftersom det är motströms strömningsriktning
beräknas den enligt nedan:
𝜗𝑚 =

𝜗’ − 𝜗’’
𝜗’
𝑙𝑛
𝜗’’

Där:
𝜗’ = 𝑡𝑣1 − 𝑡𝑘2
𝜗’’ = 𝑡𝑣2 − 𝑡𝑘1
Logaritmisk medeltemperatur för värmeväxlare 1.
𝜗’ = 77 − 32 = 45 °𝐶
𝜗’’ = 60 − 18 = 42 °𝐶
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𝜗𝑚 =

45 − 42
= 43,5 °𝐶
45
𝑙𝑛 42

Logaritmisk medeltemperatur för värmeväxlare 2
𝜗’ = 87 − 70 = 17 °𝐶
𝜗’’ = 38 − 32 = 6 °𝐶
17 − 6
𝜗𝑚 =
= 10,56 °𝐶
17
𝑙𝑛
6
Areaberäkning
Nu är alla värden som behövs kända enligt formeln som visades under
”Area”.
Areaberäkning för värmeväxlare 1
𝑘 = 2191 𝑊⁄𝑚2 ∗ °𝐶
𝑃 = 4832 𝑘𝑊 = 4 832 000 𝑊
𝜗𝑚 = 43,5 °𝐶
𝐴=

4 832 000
= 50,7 𝑚2
2191 ∗ 43,5

Areaberäkning för värmeväxlare 2
𝑘 = 5035 𝑊⁄𝑚2 ∗ °𝐶
𝑃 = 12 786 𝑘𝑊 = 12 786 000 𝑊
𝜗𝑚 = 10,56 °𝐶
12 786 000
𝐴=
= 240 𝑚2
5035 ∗ 10,56

5/5

Bilaga 9: Beräkningsprogram

Bild 23: Beräkningsprogram Alfa laval [19]

Bild 24: Beräkningsprogram Alfa laval [19]
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Bild 25: Beräkningsprogram Alfa laval [19]
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