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FÖRORD 
 
 
Detta examensarbete har genomförts vid Kappa Kraftliner Piteå under perioden 2004-
09-01 till 2005-01-19 som en avslutning på min Civilingenjörsutbildning vid Luleå 
tekniska universitet. 
 
Uppgiften i detta examensarbete var att ta reda på:  
 

• Vilket som är det maximala flödet som är möjligt i köldbärarsystemets huvudstam 
utan allt för stora tryckfallsförluster uppstår (< 300 Pa/m). 

 

• Vilka andra alternativ av drivvärme som kan användas för att producera kyla i den 
befintliga absorptionskylmaskinen, samt kostnader vid installation och investeringar 
av värmeväxlare mm. 

 

• Vilka andra tekniker som finns och kan tänkas vara intressanta för att producera 
kyla, med hänsyn till investeringskostnad, driftkostnad, miljöpåverkan mm. 

 

• Andra tillgängliga alternativ för avfuktning av luften till ställverkslokalerna. 
 
Jag som har gjort detta examensarbete vill tacka mina handledare, Bo Johansson och 
Jan-Erik Nordsvahn, samt Hans Lindström, Kennet Leijon, Fredrik Öhman och Per 
Johansson vid Kappa Kraftliner Piteå som har svarat på alla mina frågor. Jag vill även 
tacka Jan Isaksson vid PiteEnergi AB för hjälpen med simuleringen av 
köldbärarsystemet, Lars-Olof Marklund vid Mecad som hjälpt mig med att ta fram 
installationskostnader av en ny kylmaskin. Slutligen vill jag tacka min examinator för 
examensarbetet, Lars Westerlund vid Luleå tekniska universitet. Samt alla andra som 
jag har varit i kontakt med under arbetets gång. 
 
 
PITEÅ 2005-01-19 
 
 
 
 
Johnny Näsström 



ABSTRACT 
 
 
During the simulation of the cooling system the main pipes sections with high pressure 
drops was concentrated to the pulp mill. In the smaller sections the highest-pressure 
drops occurred in the same area. To reduce the pressure drop losses, the best way if 
possible, is to try and adjust the system as good as possible. From the calculations that 
has been done it can be seen that the cooling system main pipes in the pulp mill are 
more charged than what it is in the paper mill. 
 
By converting the existing absorption chiller Kappa Kraftliner Piteå can save up to 0,93 
MSEK per year by replacing the low pressure steam with either black liquor steam or 
flash steam for heat generating. To be able to replace the low pressure steam requires a 
mass flow of 41 kg/s of black liquor steam or 1,1 kg/s of flash steam. To replace the 
existing generating heat Kappa Kraftliner Piteå must invest in a new heat exchanger and 
pipe installation from the selected generating heat alternatives. This investment costs 
between 0,75 and 1,22 MSEK depending on the heat exchanger type and generating heat 
alternative that is selected. Out of this investment the pipe installation is between 0,66 
and 0,86 MSEK depending on the selected generating heat alternatives. 
 
In the task with alternative ways to produce cold Kappa Kraftliner Piteå is interested in a 
technique that can deliver a cooling power capacity of 1,5 MW. The first technique that 
was surveyed was the use of a snow deposit. This is a very simple but extremely 
expensive technique, which because of its high building costs was excluded. The two 
other techniques was either an absorption- or mechanical chiller. The budget proposals 
on the absorption chiller was in the range between 1,5 and 1,9 MSEK and between 1,0 
and 1,5 MSEK for the mechanical chiller. The biggest cost for both this alternatives is 
the pipe installation. The installation cost for an absorption chiller is between 2,6 and 
2,9 MSEK while the installation cost for a mechanical chiller is 1,6 MSEK. 
 
In the task with the dehumidification of the air, Kappa Kraftliner Piteå wants to 
investigate alternative dehumidification techniques that require less cold than the 
existing technique. The aim is to increase the lowest temperature in the cooling system 
so the chillers wont have to run in full capacity. At present Kappa Kraftliner Piteå uses 
condenser dehumidificators, the alternatives that has been investigated is adsorption and 
absorption. The downside with these two is that they require both cold and heat. This 
contributes to very high installation costs if Kappa Kraftliner Piteå wants to change 
dehumidification technique. With this in mind Kappa Kraftliner Piteå should not change 
dehumidification technique when the existing functions well.



SAMMANFATTNING 
 
 
Vid simuleringen av köldbärarledningens huvudstam uppstod det sträckor med höga 
tryckfall som är koncentrerade till massabruket. I de mindre avsticken uppstod de högsta 
tryckfallen även här på massabruket. För att minska tryckfallsförlusterna i 
köldbärarledningarna är det bästa om möjligt att försöka justera in systemet så bra som 
möjligt. Från beräkningarna som är gjorda kan det avläsas att köldbärarsystemets 
huvudstam på massabruket är belastad mer än vad den är på pappersbruket. 
 
Vid konvertering av den befintliga absorptionskylmaskinen kan Kappa Kraftliner Piteå 
spara ungefär 0,93 MSEK per driftår genom att ersätta lågtrycksångan med antingen 
flashlut eller flashånga som drivvärmealternativ. För att kunna ersätta lågtrycksångan 
krävs det ett massflöde om ungefär 41 kg/s av flashlut eller 1,1 kg/s av flashånga. För att 
byta drivvärmealternativ måste dock Kappa Kraftliner Piteå investera i ny värmeväxlare 
och rörinstallation från det valda drivvärmealternativet detta kostar mellan 0,74 och 1,22 
MSEK beroende på vilken typ av värmeväxlare samt drivvärmealternativ som väljs. Av 
denna kostnad står rörinstallation för mellan 0,66 till 0,86 MSEK beroende på 
drivvärmealternativ. 
 
I uppgiften med alternativa sätt att producera kyla är Kappa Kraftliner Piteå intresserade 
av en kylteknik som klarar av att leverera en kyleffekt på 1,5 MW. Den första tekniken 
som undersöktes var att använda sig av ett snölager. Detta är en mycket enkel men 
väldigt dyr teknik, som på grund av alldeles för stora byggkostnader uteslöts. De två 
andra teknikerna är antingen absorptions- eller mekanisk kylmaskin. Budgetofferterna 
på absorptionskylmaskinen varierade mellan 1,5 och 1,9 MSEK och mellan 1,0 och 1,5 
MSEK för en mekanisk kylmaskin. Den största kostnaden för dessa två alternativ står 
installationen för. Installationskostnaden för en absorptionskylmaskin uppgår till mellan 
2,6 och 2,9 MSEK medan installationskostnaden för en mekanisk kylmaskin uppgår till 
1,6 MSEK. 
 
I uppgiften med avfuktning av luften vill Kappa Kraftliner Piteå undersöka alternativa 
avfuktningsmetoder som kräver mindre kyla. Detta för att kunna höja 
framledningstemperaturen i köldbärarsystemet så att kylmaskinerna inte behöver gå för 
fullt. I dagsläget använder sig Kappa Kraftliner Piteå av kondensavfuktare, de andra 
alternativen som har undersökts är adsorption och absorption. Nackdelen med dessa två 
alternativ är att de kräver både kyla och värme. Detta medför mycket höga 
installationskostnader om Kappa Kraftliner Piteå vill byta avfuktningsmetod. Därför bör 
Kappa Kraftliner Piteå inte byta avfuktningsmetod då den befintliga fungerar bra.
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1 Inledning 
 
 

1.1 Företagspresentation 
 
Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med kapacitet att årligen 
tillverka 700000 ton kraftliner. Kraftliner är ett baspapper tillverkat av en ny fiber och 
den används för tillverkning av högklassig wellpapp.  
 
Kappa Kraftliner Piteå ingår i Kappa Packagings affärsområde Kappa Containerboard. 
Kappa Packaging är ett av Europas största företag inom produktion, utveckling och 
försäljning av emballage i wellpapp och kartong.  
 
Kappa Packaging har 116 enheter utspridda över hela Europa, antalet anställda inom 
hela Kappa Packaging uppgår till ungefär 17000 och företaget omsätter 30 miljarder 
SEK. Kappa Kraftliner Piteå har ungefär 630 anställda och omsätter 3,2 miljarder. 
 
 

1.2 Bakgrund 
 
Bakgrunden till detta examensarbete är att behovet av kyla vid Kappa Kraftliner Piteå 
har ökat under de senaste åren. Köldbärarsystemets kapacitet har under årens lopp 
utökats ett flertal gånger. I samband med investeringar har bland annat antalet 
varvtalsstyrda drifter ökat, vilket medför ett ökat kylbehov i ställverken. Före sommaren 
2005 bedöms det att ytterligare kylkapacitet kommer att krävas.  
 
Under somrarna då det är varmt under långa perioder värms byggnader och maskiner 
upp vilket gör att det krävs ett större kylbehov. Detta medför att returtemperaturen stiger 
som en följd av ett större effektuttag ur köldbärarsystemet. På grund av att det inte går 
att få ut mer kyleffekt ur kylmaskinerna medför det i sin tur att 
framledningstemperaturen ökar. Detta är något som Kappa Kraftliner Piteå vill undvika 

eftersom att det i dagsläget krävs en maximal framledningstemperatur på +6°C för att 
avfuktningen till ställverkslokalerna ska fungera tillfredsställande. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete var att på uppdrag av Bo Johansson och Jan-Erik 
Nordsvahn vid Kappa Kraftliner Piteå ta reda på:  
 

• Vilket som är det maximala flödet som är möjligt i köldbärarsystemets huvudstam 
utan att allt för stora tryckfallsförluster uppstår (< 300 Pa/m). 

 

• Vilka andra alternativ av drivvärme som kan användas för att producera kyla i den 
befintliga absorptionskylmaskinen, samt kostnader vid installation och investeringar 
av värmeväxlare mm. 

 

• Vilka andra tekniker som finns och kan tänkas vara intressanta för att producera 
kyla, med hänsyn till investeringskostnad, driftkostnad, miljöpåverkan mm. 

 

• Andra tillgängliga alternativ för avfuktning av luften till ställverkslokalerna. 
 
 

1.4 Metod 
 
Arbetet inleddes med en genomgång av det befintliga köldbärarsystemet och en 
litteraturstudie för att kartera alternativ utrustning. Efter genomgången gjordes en 
mätning av köldbärarsystemets alla rörsträckor. Detta eftersom att det inte fanns några 
projekteringsritningar över köldbärarsystemets alla avgreningar till alla köldförbrukare 
och köldproducenter. 
 
När karteringen över köldbärarsystemet var gjord byggdes en modell av systemet upp 
och simulerades på PiteEnergi med hjälp av Jan Isaksson. Utifrån denna modell kunde 
de punkter i systemet  med högst tryckfall bestämmas samt även se hur belastat systemet 
blev. 
 
För prisuppgifter angående både alternativa kylmaskiner, värmeväxlare och avfuktning 
kontaktades återförsäljare och konsulter runt om i Sverige.  
 
Vid frågor om dimensionering, funktion, placering av maskiner mm tillfrågades 
personal på Kappa Kraftliner Piteå. 
 
Vid övrig informationssökning och data har arkiven, den digitala dokumenthanteraren 
DDH och programmet Larmia vid Kappa Kraftliner Piteå använts. Förutom dessa har 
även internet varit till stor hjälp vid informationssökning om återförsäljare. 
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2 Maximala effekter i köldbärarsystemet 
 
 
Att bestämma den maximala effekt som köldbärarsystemets huvudstam klarar av att 
leverera har genomförts i två steg. Först har en simulering över det befintliga 
köldbärarsystemet gjorts med hjälp av Jan Isaksson på PiteEnergi AB. Vid simuleringen 
har programmet EttNoll Fjärrvärme använts. Det är ett program som PiteEnergi 
använder för drift, projektering och administration av sitt fjärrvärmenät. Vid 
simuleringen användes de projekterade effekterna från två stycken relationsritningar [1, 
2] som indata för simuleringen. För att veta hur långa alla sträckor är gjordes en 
genomgång av alla rörsträckor där längderna uppskattades. Sedan utfördes beräkningar 
med Excel, varvid de maximala flödena i huvudstammen har bestämts utifrån det 
maximalt tillåtna tryckfallet (300 Pa/m) som Bo Johansson och Jan-Erik Nordsvahn 
definierat. 
 
 

2.1 Köldproducenter 
 
Under årsskiftet 2001-2002 infördes ett förbud mot påfyllning av köldmediet freon R22. 
Detta medförde att nio stycken freonmaskiner som var placerade på sådana ställen att de 
inte kunde anslutas till köldbärarstammen konverterades till miljövänligare 
köldmedium. Fem stycken revs och kopplades in på köldbärarstammen vilket gav en 
ökad elförbrukning på 100 kW, dessutom revs en av freonmaskinerna till 
köldbärarstammen vilket medförde att elförbrukningen minskade med 360 kW. Fem 
stycken freonmaskiner revs utan att ersättas. Allt till en total kostnad av 1,5 miljoner 
SEK (11). 
 
Kappa Kraftliner Piteå använder olika typer av kylmaskiner beroende på årstid.  
 

• På vintern används en så kallad vinterfallsvärmeväxlare (KC 1), denna växlare 
använder det kalla vattnet som finns i älven belägen nedanför fabriken för att kyla 
vattnet i köldbärarsystemet. Denna vinterfallsvärmeväxlare har en maximal kyleffekt 

på 1500 kW då älvvattnet har en temperatur på 2°C. 
 

• Under sommaren då temperaturen stiger i älven används en absorptionskylmaskin av 
modell Carrier 16 JB-068 (KC 2). Denna har en maximal kyleffekt på 1900 kW. 

 

• Förutom dessa finns det även fyra stycken mekaniska kylmaskiner med en maximal 
sammanlagd kyleffekt på 1444 kW. 
 
o KC 3, 750 kW 
o TS 117, 274 kW 
o KKMÅ, 220 kW 
o TS 251, 200 kW 
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Mitt i fabriken, mellan massabruket och pappersbruket finns de tre största 
köldproducenterna (KC 1-3) placerade. På massabruket finns det endast en 
köldproducent. Denna köldproducent är KKMÅ och den finns placerad ganska nära 
gränsen mellan massabruket och pappersbruket. På pappersbruket finns det två stycken 
köldproducenter, TS 117 och TS 251, dessa är placerade mitt i pappersbruket på var sin 
sida om pappersmaskinerna (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Schematisk bild över Kappa Kraftliner Piteå med alla köldproducenter utsatta. 
 
 

2.2 Köldförbrukare 
 
Köldförbrukarna på Kappa Kraftliner Piteå består till största del av ställverk [3]. Dessa 
är placerade över hela fabriken. Den dimensionerande effektförbrukningen i hela 
fabriken är 3203 kW, av detta förbrukar massabruket 1635 kW och pappersbruket 1568 
kW. Den framtida utbyggnaden av köldförbrukare kommer mest troligt att koncentreras 
till början av massabruket. Där kommer en ny fastbränslepanna och tillhörande turbin att 
byggas då den befintliga fastbränslepannan snart måste bytas ut (2). Denna 
fastbränslepanna kommer mest troligt att placeras någonstans mellan ETC och 
massabruket. 
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2.3 Köldbärarledning 
 
För att veta hur köldbärarsystemet ser ut på Kappa Kraftliner Piteå gjordes en 
inventering av köldbärarsystemet där alla avstick från köldbärarsystemet ritades (se 
figur 2) och mättes för att kunna användas vid simuleringen. Köldbärarledningens 
huvudstam på Kappa Kraftliner Piteå är fördelad på fabrikens två delar, massabruket 
och pappersbruket. Huvudstammen som är i transportgången längst ner i fabriken har en 
ungefärlig längd av 340 meter. Dimensionerna på huvudstammen varierar mellan DN 
150 och 250. Från huvudstammen finns det flera avstick till köldförbrukarna och 
köldproducenterna. Köldförbrukarna finns placerade på alla fabrikens plan, 
dimensionerna på avsticken varierar mellan DN 15 och 150. 
 

 
 IPM, Lab-kokeri 
 
 
 
     Köldbärarledningens 
     huvudstam 
 
 
     
           CA3 
 
 
 
 
Figur 2. Schematisk bild över ett avstick från köldbärarledningens huvudstam. 

 
 

2.4 Simulering 
 

2.4.1 Simuleringsprogrammet 
 
Vid simulering av köldbärarsystemet har programmet EttNoll Fjärrvärme använts. Detta 
är ett program som PiteEnergi AB använder för drift, projektering och administration av 
deras fjärrvärmenät. Programmet är utvecklat och konstruerat i Piteå av Mecad i 
samarbete med PiteEnergi AB (16). 
 
Mecad är ett modernt ingenjörsföretag som startade sin verksamhet 1990 i Piteå. 
Företaget är verksam inom mark-, fjärrvärme-, industri- och VVS-projektering samt 
utveckling och försäljning av geografiska informationssystem (GIS). 
 
EttNoll Fjärrvärme är ett komplett och lättanvänt grafiskt program som är uppbyggt 
kring digitala kartor över nätområdet. Följande funktioner finns tillgängliga i 
programmet: 
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• Dokumentering av fjärrvärmekulvert med alla dess komponenter 

• Statistik på all inmatad data 

• Sökning på all inmatad information 

• Möjlighet att lagra bilder och dokument på alla objekt 

• Drift och underhåll (kamrar, ventiler, mobila pannor…) 

• Skaderapportering 

• Projekthantering 

• Fleranvändarsystem 

• Webbpublicering 

• Tryckfall, längd- och värmeförlustberäkningar, temperaturer, mm 

• Automatisk kulvertdimensionering 
 
 

2.4.2 Simuleringen 
 
Simuleringen av Kappa Kraftliner Piteås köldbärarsystem genomfördes på PiteEnergi 
AB med hjälp av Jan Isaksson. Eftersom att EttNoll Fjärrvärme är avsett att användas på 
ett fjärrvärmenät fick denna simulering genomföras på ett annorlunda sätt. Simuleringen 
genomfördes så att alla köldförbrukare blev värmeproducenter och köldproducenterna 
blev värmeförbrukare. 
 
Simuleringen började med att en digital karta över Kappa Kraftliner Piteå togs fram. 
Denna karta var en översikts karta på Kappa Kraftliner Piteå, på denna karta ritades 
köldproducenterna, köldförbrukarna och köldbärarsystemet in. Till hjälp fanns även en 
ritning där Hans Lindström hade ritat in alla ställverk för att göra det hela ännu lättare. 
Då allt var infört på EttNoll Fjärrvärme var det dags att börja simuleringen. För att 
EttNoll Fjärrvärme ska kunna genomföra några beräkningar måste de köldproducenterna 
som ska vara i drift ges en kyleffekt. Här bestämdes att TS 117 och TS 251 ska 
producera deras maximala kyleffekt eftersom att KC 2 och KC 3 inte har en större 
kylkapacitet än 2650 kW tillsammans. Dessutom måste fram- och 

returledningstemperatur bestämmas. Dessa sattes till 6°C respektive 12°C.  
 
Från simuleringen som genomfördes kunde det avläsas att det uppstod sträckor med 
höga tryckfall. Dessa var utspridda över hela fabriken. Det som kunde avläsas var att 
sträckor som hade mindre diametrar fick höga tryckfall. Från simuleringen kunde det 
avläsas att det största tryckfallet uppstår i avsticket till turbinställverket och 
belysningsställverket, där är tryckfallet 585 Pa/m. Andra stora tryckfall (>200 Pa/m) 
som uppstod kan läsas i tabell 1. I köldbärarledningens huvudstam varierade tryckfallen 
som uppstår mellan 3 och 200 Pa/m. Fördelningen i tryckfallet i köldbärarledningens 
huvudstam kan avläsas i figur 3. 
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Figur 3. Visar hur tryckfallet varierar i köldbärarledningens huvudstam vid simuleringen. Med början 

längst in i pappersbruket och slutar i början av massabruket. Vid 200 m på x-axeln är påsticket 
från KC 1-3. 

 
 
De åtgärder som kan vidtas för att minska tryckfallsförlusterna är att försöka justera in 
systemet. Detta medför att flödet i köldbärarledningen minskar, vilket i sin tur medför 
att temperaturdifferensen måste höjas för att lika stor effekt ska kunna levereras. Om 
detta inte är möjligt så kan även rördimensionen ökas, men detta är något som helst bör 
undvikas eftersom detta kräver ett större ingrepp på köldbärarsystemet. 
 
Tabell 1. Höga tryckfall som uppstod i ledningarna vid simuleringen. 

 

Sträcka/Sträckor 
Tryckfall 

(Pa/m) 
Totalt tryckfall 

(Pa) 
Dimension 

(DN) 
Flöde 
(m3/h) 

Avsticket till Turbin stv. och Belysnings stv 585 11700 40 5,7 

IPM 480 10080 50 9,7 

TS 217 398 796 50 8,7 

Turbin stv. 358 7160 40 4,3 

Avsticket till TS 202, KA 119/TS 251 mm 294 5586 125 83 

KA 118/TS 117 245 11050 80 20,6 

Returfiber 236 7080 50 6,4 

TS 202 228 2280 80 19,7 

Omf. Rum, Styrrum PM1 219 5913 80 19,3 

Autoline 218 2200 50 6,1 

TS 119 205 3075 80 18,6 

TA7-TA20 205 3075 80 18,6 
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2.5 Beräkning 
 
För att kontrollera hur stor effekt som är möjlig att leverera i köldbärarledningens 
huvudstam gjordes en beräkning i Excel. Data för vattnets fysikaliska egenskaper togs 
från boken Fundamentals of heat and mass transfer (9). Några saker som först måste tas 
hänsyn till är: 
 

• Rörråheten, K. Denna parameter anger hur mycket korrosion eller beläggningar det 
är för ett rör. För svetsade stålrör varierar K mellan 0,05 till 1,5 beroende om röret är 
nytt eller om det är avlagringar i det. Data togs från kompendiet Tabeller och 

diagram för energitekniska beräkningar (10). I beräkningarna som är gjorda har en 
rörråhet på 0,4 använts, denna faktor motsvarar ett rör som är jämt korroderat. 

Denna parameter påverkar även friktionsfaktorn λ. På PiteEnergi AB används en 
relativ rörråhet på 0,045 vid beräkningar i EttNoll Fjärrvärme. Både faktorerna 0,045 
och 0,4 kommer att användas i beräkningarna. 

 

• Friktionsfaktorn, λ. Denna parameter påverkar hur stort flöde som kan pumpas runt i 
köldbärarledningens huvudstam. Friktionsfaktorn är en funktion som påverkas av 
Reynolds tal och faktorn D/K (diameter/rörråhet). 

 









=

K

D
f Re,λ  

 

• Temperaturdifferensen, ∆T. Denna faktor avgör hur stor effekt som levereras i 
köldbärarledningens huvudstam vid ett konstant massflöde. Detta på grund av 
sambandet.  

 

TCpmQ ∆××= &&      (1) 

 
Eftersom att huvudstammen endast består av dimensionerna DN150, 200 och 250, så är 
beräkningar av mindre dimensioner inte nödvändigt för att bestämma maximal effekt på 
huvudstammen. Det som avgör hur stor effekt som kan levereras i köldbärarledningen är 

friktionsfaktorn, λ och det maximala tryckfallet som kan accepteras. En annan faktor 
som påverkar är temperaturdifferensen, men den kan bara påverka effekten om det är 
möjligt att justera in systemet så att en högre returtemperatur åstadkoms. För 
beräkningar se [4]. 
 

D

v
P

×

××
=∆

2

2ρλ
     (2)

    

A

V
v

&

=       (3) 

 

ρλ ×

×∆××
=

22 APD
V&     (4) 

 

TCpVQ ∆×××= ρ&&      (5) 
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2.5.1 Resultat 
 

• I ett DN 150 rör och 300 Pa/m i tryckfall varierar det teoretiska flödet mellan 38,81 
l/s vid en rörråhet på 0,4 till 46,77 l/s vid en rörråhet på 0,045. Detta medför att 
effekten varierar mellan 978 och 1179 kW vid nuvarande temperaturdifferens. Dessa 
resultat innebär att köldbärarledningens huvudstam är belastad till mellan 68 och 82 
% av dess kapacitet på massabruket och mellan 22 och 27 % av dess kapacitet på 
pappersbruket vid de projekterade effekterna 

 

• I ett DN 200 rör och 300 Pa/m i tryckfall varierar det teoretiska flödet mellan 77,05 
l/s vid en rörråhet på 0,4 till 92,13 l/s vid en rörråhet på 0,045. Detta medför att 
effekten varierar mellan 1942 och 2322 kW. Dessa resultat innebär att 
köldbärarledningens huvudstam är belastad till mellan 70 och 84 % av dess kapacitet 
på massabruket respektive 68 och 81 % på pappersbruket vid de projekterade 
effekterna 

 

• I ett DN 250 rör och 300 Pa/m i tryckfall erhålls 138,58 l/s vid en rörråhet på 0,4 till 
170,56 l/s vid en rörråhet på 0,045. Detta medför att effekten varierar mellan 3492 
och 4298 kW. Resultatet innebär att köldbärarledningen från KC 1-3 ut till 
köldbärarledningens huvudstam är belastad till mellan 62 och 76 % av dess kapacitet 
på sommaren om KC2 och KC 3 går för fullt, det vill säga levererar en kyleffekt på 
2650 kW. 
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Figur 5. Graf som visar hur flödet varierar i respektive rör med varierande rörråhet och i övrigt konstanta 

variabelvärden. 
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2.6 Styrning av köldproducenterna 
 
Alla köldproducenter är sammankopplade med styrsystemet Larmia som reglerar driften 
av dem. Detta system används även till övervakning av alla köldproducenter och 
köldförbrukare. Om temperaturen på framledningstemperaturen skulle bli för hög startar 
fler köldproducenter, för att därmed sänka framledningstemperaturen till önskad 
temperatur. Denna framledningstemperatur mäts av en temperaturgivare med 
beteckningsnummer TT71, givaren sitter efter alla köldproducenter som står mitt mellan 
massabruket och pappersbruket (se figur 6). 
 

 
 
Figur 6. Bild från övervakningsprogrammet Larmia som visar var temperaturgivaren TT71 finns samt 

ihopkopplingen av köldproducenterna KC1-3. 
 
 
Om framledningstemperaturen på sommaren skulle bli för hög startar de 
köldproducenterna som finns runt om i fabriken i en given ordning. 
 
1. TS 117 
2. KKMÅ 
3. TS 251 
 
Då dessa är ihopkopplade med Larmia så känner systemet av om det räcker med att 
starta TS 117 för att få ned framledningstemperaturen på köldbärarsystemet. Om så inte 
är fallet så startar KKMÅ för att hjälpa till ytterligare, och så vidare. När sedan 
framledningstemperaturen har nått önskad temperatur så stannar dessa av och endast de 
som ska kyla ned köldbärarsystemet är i drift. 
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3 Konvertering av befintlig Absorptionskylmaskin 
 
 
Kappa Kraftliner Piteå har en absorptionskylmaskin av märke Carrier 16 JB-068 (se 
figur 7). Denna kylmaskin har en maximal kyleffekt på 1900 kW. Det som skiljer Kappa 
Kraftliner Piteås absorptionskylmaskin från figur 14 är att det finns tre parallellkopplade 
värmeväxlare före generatorn som växlar 4 bars (abs.) tryck ånga mot vatten för att förse 
generatorn med värme [5]. 
 

 
 
Figur 7. Fotografi på den befintliga absorptionskylmaskinen på Kappa Kraftliner Piteå.  

 
 

3.1 Problemställning 
 
Kappa Kraftliner Piteå vill undersöka om det är möjligt att använda någon annan 
drivvärme till absorptionskylmaskinens generator. I dagsläget används som beskrivits 
lågtrycksånga för att producera varmvatten till generatorn. Detta varmvatten har en 
temperatur på 100ºC när det leds in i generatorn där det kyls ned till 90ºC. Skälet till att 
Kappa Kraftliner Piteå vill undersöka möjligheten att använda alternativa typer av 
drivvärme, är för att minska driftkostnaden samtidigt som lågtrycksångan behövs till 
andra processer i fabriken. Detta medför att lågtrycksångan är värdefull för Kappa 
Kraftliner Piteå. 
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3.1.1 Drivvärme 
 
På Kappa Kraftliner Piteå finns det förutom lågtrycksånga två andra alternativ till 
drivvärme för absorptionskylmaskinen att tillgå.  
 

• Flashånga, med 1,5 bar (abs.) tryck 
 

• Flashlut, med 1,5 bar (abs.) tryck 
 
Det som är bra med dessa alternativ till drivvärme är att de inte används till något i 
dessa faser. Flashångan används för att värma flisen i basningskärlen och 
förbasningskärlen i kokeriet, men då har flashångan en högre temperatur och ett högre 
tryck. Flashluten kommer från massakokarna där bland annat tvättluten har använts för 
att ta bort ligninet från flisen. Under sommaren kostar lågtrycksångan 25 SEK/GJ 
medan flashluten och flashångan är gratis under sommaren (1). 
 
 

3.1.2 Värmeväxlare 
 
För att förse absorptionskylmaskinen med någon form av drivvärme är det bäst att 
använda värmeväxlare. Orsaken till det är att drivvärmen inte med säkerhet är helt fri 
från föroreningar, om så är fallet kan en plattvärmeväxlare vara att föredra. Om en 
värmeväxlare används så förhindras smutsen från att komma in i 
absorptionskylmaskinens generator. 
 
För tillfället används tre stycken värmeväxlare som har levererats från Cetetherm. 
Värmeväxlarna är av modell Cetecoil R 8200-M (se figur 8). Värmeväxlarna är 
parallellkopplade för att värmeproduktionen inte ska avbrytas om någon av 
värmeväxlarna skulle gå sönder (se figur 9), samtidigt som det går att värma upp en 
större mängd vatten. Dessa tre värmeväxlare har en total värmeöverföringseffekt på 
3280 kW. Värmeväxlarna är konstruerade i både rostfritt och kolstål, tuberna där 
lågtrycksångan kondenserar är gjorda i rostfritt medan manteln där vattnet strömmar är 
konstruerade i kolstål. 
 

 

 
Figur 8. Bild som visar hur olika Cetecoil tubvärmeväxlare ser ut vid leverans från Cetetherm. 
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Figur 9. Fotografi som visar hur de tre parallellkopplade värmeväxlarna ser ut på Kappa Kraftliner Piteå. 
 
 

3.1.3 Generator 
 
Från beräkningarna som har gjorts av leverantören för den befintliga 
absorptionskylmaskinen, kan det avläsas att det krävs ett massflöde på 60,35 kg/s av 

vatten i vätskefas till generatorn om inloppstemperaturen är 100°C och 

utloppstemperaturen är 90°C för att förse generatorn med tillräcklig värmeeffekt. 
 

Tabell 2. Fysikaliska egenskaper hos vatten,  T =95°C 
 

Värmekapacitivitet (Cp) 4,214 kJ/kg×ºC 

 

( )TCpmQ ∆××= &&      (6) 

 

kWQGenerator 15,254310214,435,60 =××=&  
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3.2 Besparing vid byte från lågtrycksånga 
 
För att sänka driftkostnaden av absorptionskylmaskinen vill Bo Johansson undersöka 
hur mycket det går att tjäna vid ett byte av drivvärme från lågtrycksånga till flashlut 
eller flashånga. För att veta hur mycket som driftkostnaden sänks måste först massflödet 
av lågtrycksånga som generatorn kräver bestämmas. För att veta vilken 
utloppstemperatur kondensatet har ut ur värmeväxlarna mättes denna temperatur med en 
temperaturmätare, utloppstemperaturen höll under dessa mätningar en temperatur på 
ungefär 85ºC. 
 
Tabell 3. Fysikaliska egenskaper hos lågtrycksånga, P=4 bar 

 
Temperatur (T) 143,63°C 

Värmekapacitivitet (Cp) 4,223 kJ/kg×ºC 

Ångbildningsvärmet (Hfg) 2 132,5 kJ/kg 

 

( ) totaltvvxfg TCpmHmQ .η×∆××+×= &&&    (7) 

 

( ) ( )
skg

TCpH

Q
m

totaltvvxfg

/1,1
98,058223,45,2132

15,2543

.

≈
××+

=
×∆×+

=
η

&

&  

 
För att veta under hur lång tid som absorptionskylmaskinen används kontrollerades 
loggningskurvor i programmet Larmia. Där gick det att avläsa att 
absorptionskylmaskinen är i drift mellan maj och oktober. Detta motsvarar ungefär 4400 
timmar. Priset på lågtrycksånga är 25 SEK/GJ. 
 

driftsårtontmm /1742436004400101,13600 3 =××∗=××= −
&  (8) 

 

GJHmQ fg 7,371565,213217424000 =×=×=   (9) 

 
driftsårMSEKKostnad /929,0257,37156 ≈×=  
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3.2.1 Beräkning av drivvärmeflöden 
 
För att veta erforderliga flöden av flashlut eller flashånga för att kunna förse generatorn 
med tillräcklig effekt måste en energibalans över värmeväxlarna genomföras. 
 
Enligt Lars Westerlund vid LTU är verkningsgrad för en isolerad tubvärmeväxlare 
mellan 98-99 %. Om ett antagande görs att både flashluten och flashångan kyls ner till 

95°C, medför det en temperaturdifferens på 15°C. Från detta kan det beräknas hur 
mycket flashlut eller flashånga som krävs för att förse generatorn med tillräcklig 
värmeeffekt. 
 
Tabell 4. Fysikaliska egenskaper hos flashlut, P=1.5 bar 

 
Temperatur (T) 102,5°C 

Värmekapacitivitet (Cp) 4,220 kJ/kg×ºC 

 

( ) totaltvvxTCpmQ .η×∆××= &&     (10) 

 

skg
TCp

Q
m

totaltvvx

/41
98,015220,4

15,2543

.

≈
××

=
×∆×

=
η

&

&  

 

Tabell 5. Fysikaliska egenskaper hos flashånga, P=1,5 bar 

 
Temperatur (T) 102,5 °C 

Värmekapacitivitet (Cp) 4,220 kJ/kg×ºC 

Ångbildningsvärmet (Hfg) 2 224,9 kJ/kg 

 

( ) totaltvvxfg TCpmHmQ .η×∆××+×= &&&    (11) 

 

( ) ( )
skg

TCpH

Q
m

totaltvvxfg

/1,1
98,015220,49,2224

15,2543

.

≈
××+

=
×∆×+

=
η

&

&  

 
Från beräkningarna kan det avläsas att det krävs ungefär 41 kg/s av flashlut eller 1,1 
kg/s av flashånga för att förse absorptionskylmaskinens generator med tillräcklig 
värmeeffekt.  
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3.2.2 Investering i ny värmeväxlare 
 
Eftersom att det kommer att krävas ett större massflöde av antingen flashånga eller 
flashlut jämfört med vad som krävs av lågtrycksånga för att klara av en 
värmeöverföringseffekt på ungefär 2543 kW, medför det att en större värmeväxlare 
kommer att krävas jämfört med dem som redan finns för att klara av 
värmeöverföringseffekten. Kontakt togs med flera tillverkare runt om i Sverige (3, 4, 5) 
för att få ett begrepp om vad en värmeväxlare med en värmeöverföringseffekt på 3,5 
MW kostar [6]. Skälet till att värmeväxlaren överdimensioneras med nästan 1,1 MW är 
på inrådan av Per Johansson på projektavdelningen. Per Johansson sa att det går att 
överdimensionera värmeväxlaren med upp till 50 %, samtidigt som det inte kostar så 
mycket mer än en som är dimensionerad efter den överföringseffekt som krävs. 
Samtidigt som det är bra att det finns en överkapacitet om ett större effektuttag skulle 
behövas i framtiden. 
 
 

3.2.3 Rördragning för ny drivvärme 
 
Avgörande vid val av drivvärmealternativ är kostnaden för rördragning till den 
befintliga absorptionskylmaskinen. För att bedöma hur långt det är till det närmaste 
stället där det är möjligt att ansluta respektive drivvärmesalternativ visade Fredrik 
Öhman anslutningspunkter närmast den befintliga absorptionskylmaskinen. Det ställe 
där det är möjligt att koppla på flashånga finns beläget på plan 130 mellan linje 2 och 3 
kokaren. Det ställe där flashluten går att koppla på finns på plan 112 mellan linje 2 och 3 
kokaren. Detta medför att det blir betydligt närmare att ta flashlut som drivvärme till 
absorptionskylmaskinen. Längden att dra rör för flashlut uppskattas till ungefär 260 m, 
medan längden att dra rör för flashånga uppskattas till ungefär 340 m. Med ett pris på 
2535 SEK/m installerat rostfritt rör av dimension DN 150 [7] kostar det ungefär 659 
KSEK att dra rör till den befintliga absorptionskylmaskinen för att gå över till drift med 
flashlut. Vid övergång till drift med flashånga kommer ett rostfritt rör med dimensionen 
DN 150 att behövas. Detta medför att det kommer att kosta ungefär 862 KSEK att gå 
över till flashånga. 
 
 

3.2.4 Investeringskostnader vid konvertering 

 
Att konvertera den befintliga absorptionskylmaskinen från lågtrycksånga till flashlut 
kommer att kosta mellan 774 och 1048 KSEK beroende på vilken typ av värmeväxlare 
som väljs. Plattvärmeväxlaren kostar 115 KSEK medan tubvärmeväxlaren kostar mellan 
363 och 389 KSEK. Om flashånga istället väljs som drivvärme kommer det att kosta 
mellan 992 och 1216 KSEK beroende på vilken värmeväxlare som väljs. 130 KSEK för 
plattvärmeväxlaren och mellan 330 och 354 KSEK för tubvärmeväxlaren. De kostnader 
som tillkommer är kostnad för pumpar, olika ventiler, ihopkoppling med Larmia mm. 
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4 Olika tekniker för att producera kyla 
 
 
Kappa Kraftliner Piteå är intresserade av att veta vilka olika tekniker som finns 
tillgängliga för produktion av kyla. Kappa Kraftliner Piteå vill att en framtida kylmaskin 
skall ha en kyleffekt på 1,5 MW. De parametrar som Kappa Kraftliner Piteå tycker är 
viktiga att ta hänsyn till vid en framtida investering är: 
 

• Investeringskostnad 
  
Eftersom att en framtida producent av kyla inte kommer att vara i drift under hela året, 
ser Kappa Kraftliner Piteå att investeringskostnaden är så låg som möjligt. 
 

• Driftskostnad 
 
Då den framtida producenten av kyla inte kommer att vara i drift under hela året, ser 
Kappa Kraftliner Piteå givetvis att driftkostnaden är så låg som möjligt. Men eftersom 
att producenter av kyla med låga driftkostnader ofta har en hög investeringskostnad, 
väljer Kappa Kraftliner Piteå istället en framtida producent med högre driftkostnad. 
 

• Miljö 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt vill Kappa Kraftliner Piteå inte ha en kylproducent som 
använder ammoniak om ett läckage skulle uppstå, samtidigt som det är ohälsosamt att 
andas in. Samtidigt vill Kappa Kraftliner Piteå inte ha en kylproducent som ger ifrån sig 
för höga ljudnivåer. 
 

• Arbetsinsats 
 
Det får inte krävas för stor arbetsinsats vid en framtida producent av kyla. Producenten 
skall vara självskötande och ska inte kräva för stor daglig tillsyn eller underhåll. 
 

• Service 
 
Det skall finnas tillgång till service och support från leverantören av kylproducenten i 
närheten för snabb hjälp om problem uppstår. 
 
 
De alternativ för att producera kyla som ska studeras i detta examensarbete är: 
 

• Snölager, i bergrum eller på marken 
 

• Absorptionskylmaskin 
 

• Mekanisk kylmaskin 
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4.1 Tidigare undersökningar 
 
De olika sätt som finns för att producera kyla är ganska många. Under 1999 genomförde 
Lars-Olov Marklund vid Mecad på uppdrag av Kappa Kraftliner Piteå en undersökning 
om alternativa lösningar för framtida kylbehov. I denna undersökning var Kappa 
Kraftliner Piteå intresserade av en kyleffekt på 2,0 MW. Investeringskostnaderna för de 
olika alternativ som togs fram varierade mellan 3 och 30 miljoner SEK (12). De olika 
alternativ som togs fram under denna undersökning var: 
 

• Ny absorptionskylmaskin 
 

• Snölager 
 

• Grundvatten, uppumpat från grusås i Bergsviken 
 

• Grundvatten, slang i borrhål, liknande det som Telia använder för kylning av 
telefonväxlar 

 

• Havsvatten 
 

• Älvvatten 
 

• Kombinerad frikyla och grundvatten, liknande det som finns i Sollentuna 
 
Av dessa alternativ föll alla utom ny absorptionskylmaskin bort, antingen på grund av 
för höga investeringskostnader, höga vattentemperaturer eller tekniska problem. 
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4.1.1 Kylmaskinens uppgift 
 
En kylmaskins uppgift är att skapa och upprätthålla temperaturer som är lägre än 
omgivningens. Detta möjliggörs genom transport av värme från lägre temperaturnivå 
(kylrummets) till en högre (omgivningen). Termodynamikens andra huvudsats, säger att 
värme inte av sig själv kan övergå från en kallare till en varmare kropp. För att överföra 
värme från en kall till en varm kropp krävs det att energi tillförs processen. I 
kylmaskiner sker detta genom att utnyttja en kretsprocess vars princip framgår av figur 
10. 
 

 
 
Figur 10. Reversibel kretsprocess ”mot urs”, (kylmaskin, värmepump).  
 
 
I processen enligt figur 10 har köldmediet, efter att ha gått runt ett varv i kretsen, 
förbrukat arbetet w. Detta arbete är nödvändigt för att köldmediet ska kunna ta upp 
värmemängden q34 vid lägre temperaturer än vid vilka köldmediet kommer att lämna 
ifrån sig värmemängden q43. Köldmediet har på så vis flyttat värme från en lägre till en 
högre temperatur. Det som skiljer olika kylmaskiner från varandra är vilken typ av 
energi som krävs för denna process, mekaniska kylmaskiner använder elektricitet medan 
absorptionskylmaskiner använder värme. 
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4.2 Säsongslagring av kyla 
 
Att lagra kyla i form av snö eller is är en relativt enkel teknik. Lagringen kan ske både 
under eller på markytan. Båda teknikerna har sina fördelar och nackdelar. 
 
Under sommaren, då behovet av kyla är som störst på Kappa Kraftliner, tas kyla från 
lagret. Kylan tas ut i form av 0ºC vatten som växlas mot köldbärarsystemet med hjälp av 
en värmeväxlare. 
 
 
 

4.2.1 Fysikaliska egenskaper 
 
Is har mycket bra egenskaper för köldlagring och den kylenergi som kan ur ett ton is 
som smälts och där smältvattnet värms upp till TºC, kan beräknas med ekvation 12. 
 

( )tonkWhTE /16,18,92 ×+=     (12) 

 
I det här fallet då 0ºC is värms upp till 6ºC vatten, erhålls ungefär 100 kWh kylenergi 
per ton lagrad snö eller is. 
 
Eftersom att snöns energiinnehåll per volymenhet beror på vilken densitet snön har, kan 
energiinnehållet variera. Om det är kallt ute när det snöar blir densiteten relativt låg, 
medan densiteten blir hög om det är ”varmt” när det snöar. En annan faktor som 
påverkar densiteten är om snön har fått ligga kvar och sjunka ihop under upptining innan 
den transporteras bort. Om så är fallet ökar densiteten. I en doktorsavhandling som 
Maria Viklander skrivit vid LTU (13) angående snökvalitet i stadsmiljö, uppges 
densiteten till 710-720 kg/m3.  Från detta resonemang kan det antas att snön i en 
snödeponi har en densitet mellan 630-670 kg/m3. Energiinnehållet i is ser ut enligt tabell 
6 och den energi som måste tillföras för att smälta 0ºC is till 0ºC vatten beräknas enligt 
ekvation 13. 
 
Tabell 6. Fysikaliska egenskaper hos vatten (is) 
 

Smältvärme (latent värme) 334 kJ/kg 92,8 Wh/kg 

Värmekapacitivitet (Cp) 4,18 kJ/kg×T 1,16 Wh/kg×T 

 

TCpHe
m

E
fg ∆×+==     (13) 

 
Då snöns smältvärme är 92,8 Wh/kg, går det att utvinna 60 kWh kylenergi genom att 
smälta 1 m3 snö. Till detta tillkommer den energi som kan utvinnas när vattnet från den 
smälta snön värms upp till 6ºC. 

 

 

 

 

 

 

 



 21 
 

4.2.2 Snöbehov 
 
Kappa Kraftliner är intresserade av en kyleffekt på 1,5 MW. Kylproducenten kommer 
att ha en drifttid på ungefär 2000 timmar. 
 

)(MWhhPE ×=      (14) 

MWhE 3000=

  

tonkWhe /100=  

)(ton
e

E
m =

     
(15) 

tonm 30000=  

 

)( 3m
m

v
ρ

=      (16) 

3/650 mkg=ρ  

346155
65,0

30000
mv ==  

 
Detta motsvarar en normalstor fotbollsplan fylld med ett 7 meter tjockt snölager! 

 

4.2.2.1 Lagring under markytan 

 
Om snölagret placeras under markytan men ovanför grundvattenytan behöver 
lagringsutrymmet tätas för att förhindra att varmt grundvatten strömmar in i lagret. Av 
detta skäl bör lagringsutrymmet placeras under grundvattennivån.  
 

 
 

Figur 11. Bild som visar hur snö kan lagras i bergrum. 
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4.2.2.2 Lagring på markytan 

 
Om snölagret placeras på markytan behövs stora ytor för att kunna bygga en bassäng 
som kan rymma all snö. Hela bassängen måste gjutas eller asfalteras så att det kalla 
vattnet stannar kvar och inte läcker ned till grundvattnet. 
 

 
 
Figur 12. Bild som visar hur snö kan lagras på markytan. 
 
 

Snösmältningen bör påbörjas på lagrets grunda del och sedan successivt flyttas mot den 
djupa. Var snösmältningen kommer att ske beror på var returvattnet återförs. Det bästa 
är om lagret kan bibehålla sin tjocklek så länge som möjligt för att minska förlusterna. 
Av denna anledning är det bäst om vattnet återförs på ovansidan av snön och tillåts 
sippra ned genom snön. Kylvattnet som används för värmeväxling till köldbärarsystemet 
bör tas från den lägre delen av bassängen men inte för lågt så att stora delar sediment 
följer med vattnet. 
 
 

4.2.3 Byggnationskostnader 
 
Från examensarbetet Säsongslagring av kyla i bergrum som är skriven vid LTU (14) 
anger författaren att det kostar mellan 400 och 600 SEK/m3 att bryta ut ett bergrum för 
lagring. Att bryta ett dagbrott för lagring på markytan kostar mellan 100 och 300 
SEK/m3. Med detta som grundförutsättning kommer det kosta mellan 18,5 och  
27,7 miljoner SEK för Kappa Kraftliner Piteå att bryta ett bergrum. Medan det kostar 
mellan 4,6 och 13,9 miljoner SEK att bryta ett dagbrott. Författaren påpekar även att det 
vid liknande byggnationer frigörs mycket stora volymer berg och att dessa inbringar 
ungefär 130 SEK/m3. Kappa Kraftliner Piteå skulle med detta resonemang få ungefär 
6,0 miljoner SEK vid en försäljning av bergsmassorna. 

 

 

4.2.4 Ekonomi 

 
För att finansiera bygget kan de som vill deponera snön få betala för denna möjlighet. 
Vissa kommuner tar betalt för att deponera snö på den kommunala snödeponin. I till 
exempel Skellefteå kommun kostar det 65 SEK per lastbilslass, eller ungefär 3,75 
SEK/m3, att använda den kommunala tippen (14). Detta innebär att Kappa Kraftliner 
Piteå skulle kunna få ungefär 175 KSEK per år i intäkt för levererad snö. 
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4.2.5 Miljö 
 
Om lagret fylls med smutsig snö så att smältvattnet förorenas, kan vattnet pumpas upp 
och renas. Det är mycket troligt att en del föroreningar samlas på lagrets botten, dessa 
kan lämpligen pumpas upp och deponeras på lämpligt ställe. Därigenom blir lagret en 
slags reningsanläggning för smutsig snö. 

 

 

4.3 Tidigare undersökning av snölager 
 
Under år 1999 genomförde Kappa Kraftliner Piteå en undersökning om framtida 
kylbehov. Då var de intresserade av en applikation med en kyleffekt på 2,0 MW. I denna 
undersökning fanns det med ett förslag om att bygga ett snölager. Investeringskostnaden 
för detta snölager uppgick till 20 miljoner SEK. Kravet om denna investering skulle 
kunna genomföras var att Kappa Kraftliner Piteå skulle få EU-bidrag som uppgick till 
50 % av investeringskostnaden. Under denna tid framkom det att det skulle vara svårt att 
få något bidrag vilket gjorde att Kappa Kraftliner Piteå drog tillbaka ansökan om EU-
bidrag. 
 
Med detta som förutsättning för framtida investering i ytterligare kyleffekt kan 
slutsatserna dras att det inte blir aktuellt med ett snölager på något sätt på grund av den 
mycket höga investeringskostnaden. Fördelen med ett snölager är att driftkostnaden är 
mycket liten samtidigt som det är lätt att bygga ut och kylkapaciteten är i det närmaste 
obegränsad. 
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4.4 Mekanisk kylmaskin 
 
En mekanisk kylmaskin fungerar efter precis samma principer som ett vanligt kylskåp, 
men är naturligtvis mycket större. De delar som ingår i en kylmaskin är förångare, 
kompressor, kondensor och stryporgan samt ett köldmedium (se figur 13). 
 

 
 
Figur 13. Schematisk bild över en mekanisk kylmaskin. 
 
 

• Förångarens uppgift är att koka köldmediet vid en låg temperatur, detta är möjligt 
genom att det råder ett lågt tryck i förångaren. För att kunna genomföra detta tas det 
erforderliga värmeflödet från köldbäraren. Detta medför att köldbäraren kyls ner 
från ungefär 12°C till 6°C. Processen i förångaren sker vid konstant tryck och 
temperatur. 

 

• Kompressorn transporterar köldmediet runt i den slutna kretsen samtidigt som den 
upprätthåller ett högt tryck i kondensorn. Detta är nödvändigt för att kondensationen 
ska kunna ske vid en temperatur som är högre än förångningstemperaturen.  

 

• I kondensorn kyls köldmediet oftast av vatten eller luft. Kylningen anpassas även så 
att fullständig kondensation kan ske. För att kunna möjliggöra värmetransport från 
köldmediet (som ska kylas och kondenseras) till kylmedlet, måste 
kondenseringstemperaturen vara högre än kylmedlets temperatur. Denna process 
sker vid konstant tryck. 

 

• Expansionsventilen (stryporganet) funktion är att reglera massflödet samt att 
upprätthålla den avsedda tryckdifferensen mellan kondensor och förångare. Genom 
en lämplig inställning av expansionsventilen kan på så vis tryckdifferensen, och 
därmed temperaturdifferensen mellan kondensorn och förångaren väljas till lämplig 
värde. 
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• Köldmediet i ett kylskåp är oftast freonbaserat, men i en stor kylmaskin kan man 
istället använda till exempel R-134a (tetrafluoretan), Ammoniak, eller liknande som 
inte är lika miljöfarligt. 

 
När en mekanisk kylmaskin arbetar produceras en mängd överskottsvärme, som i 
vanliga fall inte utnyttjas utan släpps ut i luften. Samtidigt är dock kylmaskinens 
effektivitet beroende av utetemperaturen, och den är som minst effektiv när det är varmt 
ute. Detta är naturligtvis en nackdel för den här typen av kylproduktion, eftersom 
maskinens effektivitet minskar när behovet av kyla ökar. För att öka effektiviteten 
använder sig mekaniska kylmaskiner av kylvatten som kopplas in på kondensorn. 
 
 

4.4.1 Genomgång av budgetofferter 
 
För att få reda på vad en mekanisk kylmaskin kostar togs kontakt med tre återförsäljare i 
Sverige. 
 

• Carrier AB 

• Trane Sweden AB 

• York Refrigeration AB 
 
Från dessa tre återförsäljare erhölls budgetofferter på mekaniska kylmaskiner. 
Budgetpriserna varierade mellan 1,0 till 1,5 miljoner SEK exklusive moms. Se [8] för 
ytterligare information om respektive kylmaskin. 
 
 

4.4.2 Installationskostnader 
 
En stor andel av den totala kostnaden vid inköp av en mekanisk kylmaskin står 
installationen av, i vissa fall kan till och med installationen kosta mer än själva 
maskinen. För att veta ungefär hur mycket det kostar att installera en mekanisk 
kylmaskin togs kontakt med Lars-Olov Marklund vid Mecad för att höra om han kunde 
hjälpa till med att uppskatta installationskostnaderna för en mekanisk kylmaskin. Som 
grund användes en budgetkalkyl (15) som Lars-Olov Marklund gjort 1999. I denna 
budgetkalkyl var det en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på 2,3 MW som skulle 
installeras. För installationskostnader se [9]. Den totala installationskostnaden för en 
mekanisk kylmaskin uppgår till ungefär 1,6 MSEK. Det som tillkommer sedan är en 
årlig driftkostnad på mellan 46 till 62 KSEK/år beroende på vilken mekanisk kylmaskin 
som väljs. Driftkostnaden är baserad med ett elpris på 0,25 SEK/kWh inklusive alla 
elskatter. 
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4.5 Absorptionskylmaskin 
 
En absorptionskylmaskin kan liknas med en konventionell kylmaskin men med ett 
undantag, en absorptionskylmaskin har ersatt kylmaskinens kompressor med en 
absorbator, värmeväxlare, generator och en liten pump (se figur 14).  
 

 
 
Figur 14. Bild som illustrerar skillnaden mellan en mekanisk kylmaskin och en absorptionskylmaskin.  

 

 

• I absorptionskylmaskinen lågtrycksdel förångas vattnet i förångaren med hjälp av 
värme från köldbäraren. Detta är möjligt genom att det råder ett lågt tryck i 

förångaren. Detta medför att köldbäraren kyls ned från 12°C till ungefär 6°C. 
Processen i förångaren sker vid konstant tryck och temperatur. 

 

• Vattenångan som förångats i förångaren leds till absorbatorn, där absorberas 
vattenångan i en koncentrerad vattenlösning av litiumbromid, LiBr. För att få en 
effektiv absorption av vattenångan kyls litiumbromidlösningen med kylvatten.  

 

• Den nu utspädda lösningen pumpas till generatorn i högtrycksdelen. Här tillförs 
värme från drivvärmekällan (ånga på figur 15), detta medför att vattnet förångas i 
generatorn som sedan leds till kondensorn i gasform. Den koncentrerade 
litiumbromiden separeras då vattnet förångas och kan återföras till absorbatorn. 

 

• Med hjälp av kylvattnet kondenserar vattenångan i kondensorn och leds tillbaka till 
förångaren. Denna process sker vid konstant tryck. 

 

• För att få så hög köldfaktor som möjligt värmeväxlas den utspädda 
litiumbromidlösningen från absorbatorn med den koncentrerade lösningen från 
generatorn. 
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Figur 15. Schematisk bild över flödena i en absorptionskylmaskin. 

 
 

4.5.1 Genomgång av budgetofferter 
 
För att få reda på vad en absorptionskylmaskin kostar togs kontakt med tre återförsäljare 
i Sverige. 
 

• Carrier AB 

• Trane Sweden AB 

• York Refrigeration AB 
 
Från dessa tre återförsäljare erhölls budgetofferter på absorptionskylmaskiner. 
Budgetpriserna varierade mellan 1,5 till 1,9 miljoner SEK exklusive moms. Se [10] för 
ytterligare information om respektive kylmaskin. 
 
 

4.5.2 Drivvärme 
 
Om Kappa Kraftliner Piteå bestämmer sig för att investera i ytterligare en 
absorptionskylmaskin kommer den ha antingen flashlut eller flashånga som drivvärme. 
På grund av detta kommer de att behöva dra långa sträckor med rör för att få fram 
drivvärme till absorptionskylmaskinen. Med detta som åtanke är det bäst om Kappa 
Kraftliner Piteå bestämmer sig för att använda flashlut som drivvärme, eftersom att det 
finns ett större massflöde att tillgå av flashlut än vad det gör av flashånga. 
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4.5.3 Värmeväxlare 
 
För att kunna förse en framtida absorptionskylmaskin med drivvärme till generatorn 
måste en värmeväxlare användas för att värma upp vattnet till 100ºC med hjälp av 
antingen flashlut eller flashånga. För att ta reda på hur mycket en värmeväxlare kostar 
togs kontakt med flera tillverkare runt om i Sverige (3, 4, 5) för att veta ungefär vad en 
värmeväxlare med en värmeöverföringseffekt på 3,0 MW kostar [11].  
 
 

4.5.4 Installationskostnader 
 
En stor andel av den totala kostnaden vid inköp av en absorptionskylmaskin står 
installationen av, i vissa fall kan till och med installationen kosta mer än själva 
maskinen. För att veta ungefär hur mycket det kostar att installera 
absorptionskylmaskinen användes en budgetkalkyl (15) som Lars-Olov Marklund vid 
Mecad gjort 1999. I denna budgetkalkyl var det en absorptionskylmaskin med en 
kyleffekt på 2,3 MW som skulle installeras. Eftersom att prisuppgifterna i denna 
budgetkalkyl var ganska inaktuella, togs kontakt med Lars-Olov Marklund för att höra 
om han kunde hjälpa till med att uppskatta installationskostnaderna för en 
absorptionskylmaskin. För installationskostnader se [12]. Den totala 
installationskostnaden för en absorptionskylmaskin varierar mellan 2,6 och 2,9 MSEK 
beroende på val av drivvärme och värmeväxlare. Till detta tillkommer sedan en årlig 
driftkostnad på mellan 1700 och 2400 SEK/år beroende på vilken absorptionskylmaskin 
som väljs. Denna driftkostnad är baserad på ett elpris på 0,25 SEK/kWh inklusive alla 
elskatter. 
 
 

4.6 Sammanställning av kostnader 
 
För att få en överblick av de kostnader som uppkommer i samband med en eventuell 
investering i ytterligare kylkapacitet, har mallen som Kappa Kraftliner Piteå använder 
sig av vid investeringar använts. Med denna mall går det att jämföra olika alternativs 
lönsamhet, pay-back tid, cash flow mm. Denna mall är baserad på nuvärdesmetoden. På 
grund av de mycket höga byggnadskostnaderna och rördragningskostnaderna har 
snölagring i ett bergrum uteslutits. För att se hur mallen är uppbyggd och beräkningarna 
av respektive alternativ se [13]. 
 
Tabell 7. Sammanställning av kostnaderna för de olika alternativ som har undersökts i mallen som Kappa 

Kraftliner Piteå använder för att se investeringars lönsamhet. 
 

  
Kostnader 
(MSEK) 

Driftkostnader 
(SEK/år) 

Intäkter 
(MSEK) 

Årliga intäkter 
(MSEK/år) 

Nuvärde 
(MSEK) 

Snölager      

-Markyta 4,6-13,9 1  50000-60000 6 0,175 -6,94 

Mekanisk kylmaskin 2,6-3,1 46000-62000 - - -3,02 

Absorptionskylmaskin 4,1-4,8 1700-2400 - - -4,19 

Anm. Alla beräkningar är gjorda vid ett medelvärde av kostnaderna och det är detta som gör att 
nuvärdet blir missvisande.

 

1 Till denna kostnad tillkommer rördragning, vvx, pumpar mm. Dessa kostnader uppgår till flera 
miljoner tillsammans. 
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5 Avfuktning 
 
 
Bo Johansson och Jan-Erik Nordsvahn vill veta vilka olika tekniker som finns 
tillgängliga för avfuktning av utomhusluften till Kappa Kraftliner Piteå. Den teknik som 
tillämpas på Kappa Kraftliner Piteå i dagsläget är avfuktning genom kondensprincipen. 
Skälet till att detta utreds är att om det är möjligt att byta teknik så mängden kylvatten 
som används till avfuktningen kan minskas vilket medför att köldproducenterna inte 
behöver gå för fullt. 
 
 

5.1 Varför avfuktning 
 

Skälet till att luften som används i ställverkslokalerna avfuktas är att förhindra 
korrosion, kondens samt försämring av elektriska komponenters effektivitet. 
Ställverkslokalerna är även utrustade med ett övertryckssystem som hela tiden förser 
lokalen med övertrycksluft. Skälet till detta är att förhindra att partiklar som kan skada 
frekvensomriktare och annan elektrisk utrustning samt att förhindra att illaluktande 
dofter kommer in i lokalerna. 
 
 

5.1.1 Funktion 
 

Avfuktningen i ställverkslokalerna fungerar så att utomhusluften tas in i luftkanalen. Där 
passerar luften först ett spjäll för att sedan passera ett mekaniskt filter som tar bort de 
största partiklarna som kan följa med luften. Efter detta passerar luften en luftvärmare, 
som endast används på vintrarna då utomhusluften är kall. Efter fläkten når luften ett 
kemiskt filter som filtrerar luften, efter det kemiska filtret passerar luften än en gång ett 
mekaniskt filter för att sedan passera en luftavfuktare och sist en elektrisk luftvärmare 
innan luften passerar brandspjället som förhindrar att luft kommer in vid en eventuell 
brand.  
 
Inne i ställverkslokalen finns det vätskekylda luftkylare som kyler övertrycksluften som 
cirkuleras runt i lokalen och kyler de elektriska frekvensomriktarna. 
 
Eftersom att det finns ett litet läckage av övertrycksluft ut ur lokalen så tillförs det hela 
tiden ny avfuktad och kyld luft till ställverkslokalen. Vilken blandas med den befintliga 
övertryckluften. 
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5.2 Luftens sammansättning 
 
Luft består av många olika gaser, dessa har alla gemensamt förutom vattenånga att de 
har en låg kokpunkt (se tabell 8). Luften kan därför inom de temperaturområden vi 
normalt rör oss anses som en icke kondenserbar gas med lågt tryck, normalt 101325 Pa. 
För en sådan gasblandning kan man utan större fel tillämpa den allmänna gaslagen 
(ekvation 17). 
 

TR
n

P ××=
ρ

     (17) 

 
På samma sätt kan luftens densitet erhållas genom en omskrivning av ekvation 17. 
Resultatet blir då. 
 

TR

nP

×

×
=ρ      (18) 

 
Luftens absoluta fuktighet, eller hur mycket vatten som luften kan innehålla, beräknas 
via ekvation 19. 
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s
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×= 622,0       (19) 

 
Luftens fuktighet kan bestämmas genom ekvation 20. 
 

s

v

P

P
=φ       (20) 

Om luften inte är mättad av fukt till 100 % så beräknas hur mycket vatten som luften 
kan innehålla enligt ekvation 21. 
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Sambandet mellan massflödet för fuktig luft och torr luft beräknas enligt ekvation 22. 
 

x

m
m
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Tabell 8. Torr lufts sammansättning mm. 

 
Gas Volymhalt (%) Molekylmassa, n Kemisk beteckning Kokpunkt, °C 

Kväve 78,09 28,02 N2 -196 

Syre 20,95 32,00 O2 -183 

Argon 0,93 39,94 Ar -186 

Koldioxid 0,03 44,01 CO2 -78,5 

Neon 0,0018 20,18 Ne -246 

Helium 0,0005 4,00 He -269 
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Luft kan även innehålla vatten i mer eller mindre mängd. Detta är det normala fallet för 
luft i naturen, att åstadkomma helt torr luft är ganska svårt. Det högsta tryck som 
vattenångan kan inta anges av ångans maximaltryck eller mättnadstryck (Ps), beror på 
ångans temperatur (se tabell 9). 
 
Tabell 9. Vattenångans mättnadstryck som funktion av temperaturen. 

 
Temperatur, (°C) Mättnadstryck, (Pa) 

0 610 

5 870 

10 1225 

15 1701 

20 2333 

25 3160 

30 4234 

 
 

5.2.1 Dimensionering av avfuktningsmängd 
 
Den mängd vatten som en avfuktare måste ta bort från den fuktiga luften avgör hur stor 
avfuktaren kapacitet måste vara. Samtidigt avgör det luftflöde som ska avfuktas till stor 
del avfuktarens storlek. För att ha något som referens togs ställverksrummet som heter 
TS 127 som referens. Detta ställverk är till för kraftförsörjning av PM1. Fördelen med 
denna lokal är att det är byggt relativt nyligt, lokalen byggdes under sommaren 2002. 
Den mängd luft som används som övertrycksluft till denna lokal är 2250 m3/h, vilken 
även ska avfuktas ned till en relativ fukthalt av 40 % och en temperatur av 17ºC. Under 
somrarna har de konsulter som projekterat åt Kappa Kraftliner Piteå använt en 
dimensionerande fukthalt av 50 % och en temperatur av 25ºC. Detta var en ganska låg 
fukthalt enligt (Polair) de har under somrarna mätt upp en fukthalt på ungefär 70 %. 
Detta innebär att uteluftens vatten innehåll varierar mellan: 
 

lufttorrkgvatteng /85,9
31605,0101325

31605,0
622,0 =

×−

×
×  

 

lufttorrkgvatteng /88,13
31607,0101325

31607,0
622,0 =

×−

×
×  

 
Denna luft ska sedan avfuktas ned till en relativ fukthalt av 40 %. Detta innebär att 
luftens vatten innehåll får maximalt vara: 
 

lufttorrkgvatteng /79,4
193740,0101325

193740,0
622,0 =

×−

×
×  

 
Detta innebär att det måste tas bort mellan 5,06 och 9,09 g vatten / kg torr luft beroende 
på vilken dimensionerande fukthalt som gäller utomhus.  
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Med en densitet på 1,185 kg /m3 för fuktig luft och ett flöde på 2250 m3/h, innebär det, 
enligt ekvation 21, att massflödet av torr luft blir: 
 

hlufttorrkgm lufttorr /46,1904
4,01

185,12250
=

+

×
=&  

 
Då massflödet torr luft är känt kan den mängd vatten som måste tas bort från den fuktiga 
luften bestämmas: 
 

hvattenkg /64,900506,046,1904 =×  

 
hvattenkg /31,1700909,046,1904 =×  

 
Detta innebär att mellan 9,6 till 17,3 kg vatten / h måste tas bort från den luft som 
används som övertrycksluft i ställverkslokalen. 
 
 

5.2.2 Beräkning som Polair gjort 
 
Efter att ha pratat med Bo Eriksson på Polair om hur de olika avfuktningsmetoderna 
fungerar erbjöd han sig att göra beräkningar på vilken modell av avfuktningsaggregat 
som kan tänkas vara lämplig att använda till ställverkslokalen TS 127. Bo Eriksson 
gjorde två stycken beräkningar, den första med en relativ fukthalt på 50 % för 
utomhusluften [14] och den andra med en relativ fukthalt av 70 % [15]. Båda har dock 
gemensam utomhustemperatur, 25ºC, och gemensam relativ fukthalt, 40 %. I sina 
beräkningar kom Bo Eriksson fram att det avfuktningsaggregat som passar bäst är 
avfuktaren Recusorb RZ-081 (se figur 16), med ett reducerat luftflöde på 2250 m3/h. 
Avfuktarens kapacitet anpassas genom att styra regenereringseffekten (max 24 kW) mot 
rådande avfuktningsbehov via en PLC. Enligt Bo Erikssons beräkningar kommer 
Regenereringseffekten att variera mellan 4 och 14 kW eftersom maskinens maximala 
effekt överstiger det dimensionerande avfuktningsfallet. 
 

 
 
Figur 16. Visar hur avfuktarna Recusorb RZ-101 och  RZ-081 ser ut. 
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Kostnaden för detta avfuktningsaggregat uppgår till 134 KSEK exkl. moms. Förutom 
detta tillkommer en installationskostnad för rördragning av både 150ºC gas som krävs, 
samt kallvatten för att kunna kyla den avfuktade luften till rekommenderad temperatur. 
Elförbrukningen för detta aggregat uppgår till mellan 20000 och 25000 kWh/år. Detta 
innebär en driftkostnad på mellan 5000 och 6250 SEK/år med ett elpris på 0,25 
SEK/kWh.  
 

 

5.3 Avfuktningstekniker 
 
Avfuktning av luft kan ske på en rad olika sätt: 
 

• Genom kylning av luften i så kallade våta kylare. Genom kylning av luften mot 
temperaturer som ligger under daggpunkten kommer luftens fuktinnehåll att minska. 
Detta innebär att kylmaskiner kan användas för avfuktning av luft. För att minska 
energiåtgången kan avfuktningen ske med värmeåtervinning. 

 

 
 

Figur 17. Principiell figur hur avfuktning genom kylning av luft kan genomföras. 

 
 

• Avfuktning genom adsorption/sorption. Att använda fasta ämnen för att ta bort 
substanser från antingen gas- eller vätskelösningar är en mycket gammal teknik. 
Från att först ha använt benkol för att rena sockerlösningar och annan mat, till senare 
tekniker då aktivt kol används för att ta bort nervgas på slagfälten, till dagens alla 
tusentals applikationer inom rening och separering. 

 

 
 

Figur 18. Principiell figur hur avfuktning genom adsorptions kan genomföras. 
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Adsorptionsprincipen är en ytfysikalisk process, där vattenmolekylen attraheras av 
ett ämne och fastnar i det. Denna typ av aggregat är indelade i olika zoner. I den ena 
zonen adsorberar rotorn fukten från luften så att torrluft skickas in i lokalen. I den 
andra zonen, regenerereingszonen värms den mättade adsorbenten genom 
upphettning till ungefär 150°C för att frigöras från allt vatten som den tagit upp 
(detta gör att denna process lämpar sig mycket väl till industrier då spillvärme kan 
användas för detta ändamål). Adsorbenter som kan användas är t.ex. silicagel, SiO2. 

 

• Avfuktning genom absorption. Vid avfuktning genom absorption används vätskor av 
olika slag (t.ex. litiumbromid, calciumklorid m.fl., salter i vattenlösning eller 
trietylglykol etc.) 

 

 
 
Figur 19. Principiell figur hur avfuktning genom absorptions kan genomföras. 

 
 
Den fuktiga luften blåser över absorbatorn som suger upp den fukt som i luften. För 
att detta ska fungera får det inte vara för hög hastighet på luften, för då hinner inte 
absorbatorn suga upp all fukt. 

 
 

5.4 Råd om avfuktning i ställverk med övertryck 
 
Från Munters erhölls rådet vid avfuktning, att det bästa och mest ekonomiska är om man 
minskar övertrycksflödet till minsta möjliga och bara avfuktar övertrycksluften till 
ställverkslokalen. All övrig luft i ställverkslokalen avfuktas inte vilket minskar 
avfuktningskostnaden. Denna luft ska bara cirkuleras runt i lokalen och kyls ned av de 
vätskekylda luftkylarna. Denna metod kallas för återföring. För att luften i lokalen ska 
hålla rätt fukthalt måste övertrycksluften avfuktas till en lägre fukthalt, under den 
rekommenderade, då den senare blandas med den övriga luften i lokalen som har en 
högre fukthalt. 
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6 Diskussion & Slutsatser 
 
 
I uppgiften med att bestämma de maximala effekterna som köldbärarsystemet klarar av 
att leverera. Skulle det gå att göra en mera detaljerad simulering om det fanns tillgång 
till konstruktionsritningar som visar var alla ventiler, flödesmätare, temperaturmätare, 
böjar mm finns samt vilken typ det är så att det går att ta reda på tryckfall över dem mm. 
Men för att detta skulle vara möjligt att genomföra borde man ha haft tillgång till ett 
simuleringsprogram på Kappa Kraftliner Piteå för att kunna bygga upp systemet. Så 
detaljerat var det inte möjligt att göra på PiteEnergi då Jan Isaksson ställde upp frivilligt 
på kvällstid. Om den nya fastbränslepannan placeras där det är tänkt, samtidigt som den 
kan kräva stor kyleffekt, kommer det att påverka flödena i köldbärarsystemet. För att 
tillhandahålla den nya fastbränslepannan med kyla kommer flödena att öka. Detta 
medför att tryckfallet i köldbärarsystemet kommer att ökas, för att kompensera detta 
måste kanske en ny pump installeras. Ett sätt för att minska det stigande tryckfallet kan 
vara att installera nya rör med större dimension i köldbärarsystemet. Nackdelen med 
detta är att det kan ta mycket lång tid att installera dessa då man kan vara tvungen att 
först ta bort de befintliga rören då det är mycket trångt i transportgången där 
köldbärarsystemets huvudstam finns. För att kunna få en enklare reglering av 
köldbärarsystemet skulle det kanske vara en ide att dela upp köldbärarsystemet i två 
delar, pappersbruket och massabruket. Det problem som skulle kunna uppstå genom 
detta är att det kan vara svårt att tillhandahålla tillräckligt med kyleffekt till båda 
delarna. 
 

• Från simuleringen som genomfördes gick det avläsa att det finns rörsträckor runt om 
i fabriken som har mycket höga tryckfall. 

 

• Tryckfallen i köldbärarledningens huvudstam är inte speciellt höga. På 
pappersbruket är tryckfallet mycket lågt och fallande från påsticket från KC 1-3. På 
massabruket är tryckfallet högre än på pappersbruket och varierar mycket mera. 

 

• De åtgärder som kan genomföras för att minska tryckfallen är att försöka strypa in 
systemet bättre så att flödena kan minskas. Detta medför att returtemperaturen 
kommer att ökas för att kompensera för det mindre vattenflödet för att hålla en 
konstant effekt. En högre returtemperatur innebär även att absorptionskylmaskinen 
kommer att klara av att leverera en större kyleffekt. 

 
Att konvertera den befintliga absorptionskylmaskinen till att använda någon annan typ 
av drivvärme till generatorn är inte omöjligt. Det som man måste ha i åtanke är vilken 
typ av drivvärme som ska väljas. Den bästa enligt mig är flashluten, skälen till att jag 
tycker att flashluten är den bästa är av två skäl. För det första är avståndet till den 
befintliga absorptionskylmaskinen mycket närmare och för det andra finns det mycket 
mera flashlut att tillgå än vad det finns av flashångan. Ett problem som uppstår med 
flashånga är att den kondenseras ut och kondensatet måste pumpas vidare för att tas 
hand om, vilket medför ytterligare kostnader för rördragning mm. Några fördelar med 
att byta drivvärme är att den värdefulla lågtrycksångan kan användas till andra processer 
i fabriken samtidigt som man minskar driftkostnaderna med 0,93 MSEK/år. Eftersom att 
de befintliga värmeväxlarna mest troligt inte kommer att kunna användas för att värma 
upp vattnet om flashlut används, kommer det att medföra investering i en ny 
värmeväxlare. Denna bör placeras från det ställe där man väljer att ta drivvärme. Skälet 
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till detta är att det är mindre farligt om ett läckage skulle uppstå och det är vatten i rören 
istället för flashånga eller flashlut som är både giftig och frätande. 
 

• Det är möjligt att byta drivvärme till den befintliga absorptionskylmaskinen, men det 
kommer att kosta en del för nyinvestering av ny värmeväxlare och rördragning. 

 

• Vid byte av drivvärme från lågtrycksånga minskar kostnaderna med ungefär 929 
KSEK/år, då lågtrycksångan betingar ett pris på 25 SEK/GJ. Samtidigt som den 
värdefulla lågtrycksångan kan användas till andra processer i fabriken 

 

• Rördragningskostnaden för flashlut uppgår till ungefär 659 KSEK, medan det kostar 
ungefär 862 KSEK i rördragningskostnad för flashånga. 

 

• Vid byte av drivvärme från lågtrycksånga till antingen flashlut eller flashånga, måste 
mest troligt en ny värmeväxlare skaffas på grund av att den befintliga troligtvis inte 
klarar av att överföra den erforderliga effekt som krävs till absorptionskylmaskinens 
generator. 

 

• Av de två drivvärmesalternativen som är möjliga är det bäst att välja flashlut. 
 
Att producera kyla med hjälp av ett snölager verkar vara en intressant teknik. Den är 
miljövänlig då man renar den smutsiga snön som lagras för att användas till 
kylproduktion. Det som är negativt med denna teknik och som gör att det inte finns så 
många som vill satsa på den, är att man måste ha tillgång till ett mycket stort 
lagringsutrymme där snön kan lagras. Om det inte finns något lagringsutrymme medför 
det att man måste bygga ett till en mycket stor kostnad.  
 

• Tidigare gjorda undersökningar har kommit fram till att det enda som kan tänkas 
vara intressant är en ny absorptionskylmaskin. 

 

• Säsongslagring av kyla i snölager är en miljövänlig teknik, men 
investeringskostnaderna är alldeles för höga. Att bygga ett snölager på markytan 
beräknas kosta mellan ungefär 4,6 och 13,9 miljoner SEK. Medan det kostar mellan 
ungefär 18,5 och 27,7 miljoner SEK att bryta ett bergrum som snön lagras i. 
Försäljningen av bergmassorna beräknas inbringa ungefär 6,0 miljoner SEK. 

 

• För att leverera en kyleffekt på 1,5 MW under 2000 timmar måste snölagret ha en 
volym på 46155 m3. Detta motsvarar en normalfylld fotbollsplan täckt med ett sju 
meter tjockt snölager. 

 

• Det som bidrar till störst förluster i ett snölager är de transienta förlusterna i början, 
eftersom att marken har en högre temperatur än snön. Dessa förluster minskar allt 
eftersom att marken kyls ned. 

 

• Det som är bra med ett snölager är att det även fungerar som en reningsanläggning 
för snön. På hösten då all snö har smält kan all förorening som kommit med snön tas 
upp ur lagret och sedan deponeras på ett säkert sätt. 
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• De höga investeringskostnaderna gör att principen om att använda ett snölager som 
kylproducent inte är intressant för Kappa Kraftliner Piteå. Samtidigt som det krävs 
mycket arbete med skötsel och underhåll av lagret. 

 

• Ett annat alternativ till kylproducent är en absorptionskylmaskin eller mekanisk 
kylmaskin. Det som skiljer dessa alternativ åt är både investeringskostnaden och 
driftkostnaden. Priset på en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på 1,5 MW 
varierar mellan 1,5 och 1,9 miljoner SEK. Medan en mekanisk kylmaskin kostar 
mellan 1,0 och 1,5 miljoner SEK med motsvarande kyleffekt. Den stora skillnaden 
är elförbrukningen mellan maskinerna, elkostnaden till en absorptionskylmaskin 
uppgår till mellan 1700 och 2425 SEK/år, medan det till en mekanisk kylmaskin 
uppgår till mellan 45750 och 62000 SEK/år, om kylmaskien är i drift under 1000 
timmar per år. Detta pris är baserat med en total elkostnad på 0,25 SEK/kWh 
inklusive alla elskatter. 

 

• Installationskostnaderna för en absorptionskylmaskin uppgår till ungefär 2,92 
miljoner SEK om flashånga används som 2,59 miljoner SEK. 

 

• Installationskostnaderna för en mekanisk kylmaskin uppgår till ungefär 1,6 miljoner 
SEK. 

 

• Att använda antingen en absorptionskylmaskin eller en mekanisk kylmaskin för att 
kunna producera ytterligare kyla är enklast. Vilket av dessa två alternativ som är det 
bästa kan däremot diskuteras. Med det resonemang som förs på Kappa Kraftliner 
Piteå anser jag att det bästa är att använda en mekanisk kylmaskin eftersom att den 
kräver mindre rördragning. Det enda som krävs i rördragning är att koppla in 
köldbärarsystemet och en kylledning från råvattnet. En absorptionskylmaskin kräver 
förutom det ovanstående även inkoppling av en värmeväxlare och drivvärme. 

 
Att byta avfuktningsteknik i de befintliga lokalerna på Kappa Kraftliner Piteå är något 
som inte är ekonomiskt försvarbart. Skälet till detta är att installationskostnaderna blir 
alldeles för stora, för att adsorptionsavfuktningen ska fungera krävs det en rörledning 
med regenereringsvärme för att torka filtret som avfuktar luften. För att 
absorptionsavfuktningen ska fungera krävs både ett rör för regenereringsvärme men 
även ett rör för kylning. Om ett nytt ställverksrum ska byggas kan Kappa Kraftliner 
Piteå, om intresse finns, prova att använda antingen adsorptions- eller 
absorptionsavfuktning. För att göra detta är det bäst om ledningar med både köldbärare 
och lågtrycksånga finns i närheten eftersom att dessa krävs inom dessa tekniker. 
 

• För att avfukta luften ned till en godkänd relativ fukthalt måste mellan 5,06 och 9,09 
g vatten/kg torr luft tas bort, beroende på vilken relativ fukthalt utomhusluften har. 

 

• Av de tre alternativa avfuktningsmetoderna som har studerats är den befintliga 
metoden, kondensavfuktning, den bästa för Kappa Kraftliner Piteå. 

 

• Att byta avfuktningsmetod till absorptionsavfuktning medför inte att 
köldbärarstammens flöde kan minskas nämnvärt då kylvatten krävs. 
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• Det är inte ekonomiskt försvarbart att använda någon av de andra två alternativa 
avfuktningsmetoderna då dessa kräver alldeles för stora kostnader för rördragning av 
kylvatten och genereringsvärme. 

 

• Priset på ett adsorptionsaggregat till referenslokalen TS 127 kostar 134 KSEK exkl. 
moms. Till denna kostnad tillkommer sedan rördragning av regenereringsvärme. 
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Bilaga 1       1(1) 
 

 

 



Bilaga 2       1(1) 
 

 
 
 



Bilaga 3      1(1) 
 

Effekt Köldförbrukare Typ av köldförbrukare 

308 TS 213, 215, 216, LK-ÖA2, LK-CA2, LK-CA3 ställverk 

280 Tampella, LK1-3 ställverk 

260 TS 117, TS 119 ställverk 

175 IPL, LK1-3 ställverk 

138 TS 202, TS 209, LK-ÖA1, LK-CA1, LK-CA4 ställverk 

137 TS 127, LK1, FLK1-3 ställverk 

135 KKMÅ, Instr.- Verkst. ställverk 

135 Omf. Holl.PM1, Styrrum PM1 ställverk 

135 TS 251, TS 211-212 ställverk 

130 EL/Instr, TA7-20, LK3-TA4 ställverk 

126 Massatvätt L1, Oljekylare maskin 

121 Huvudkontor, TA1, TA2, Dataavdelning, FLK1-4 komfort 

100 TS 205, LK1-2 ställverk 

92 TS 102, TA1-2 ställverk 

80 TS 101 ställverk 

80 TS 122 ställverk 

75 Driftkontor, TA1-2 komfort 

73 TS 241 ställverk 

68 IPM, LK1-3 ställverk 

60 TS 217-218, RM2 ställverk 

50 Indunstning 3, LK1-2 ställverk 

45 Verkstad, LK1-2, LK4-TA4, LK1-Kramo, Lab komfort & ställverk 

45 Returfiber, LK1-2 ställverk 

43 Autoline ställverk 

36 Kontor hyllan komfort 

31 IPF ställverk 

30 TS 10, Turbin Stv. ställverk 

30 TS 109, TA1 ställverk 

29 CA 7-8 ställverk 

20 Rödarummet, LK1 ställverk 

16 RM1-2, LK1-3 ställverk 

12,5 Hylskap maskin 

11 CA10 ställverk 

11 CA 9 ställverk 

11 CA 1 ställverk 

10 TS 101, Belysn. Stv. ställverk 

10 Märkkur PM2 komfort 

8 CA 3 ställverk 

8 CA 5 ställverk 

8 CA 6 ställverk 

8 CA 4 ställverk 

8 CA 2 ställverk 

7,5 TS 102, TA6 ställverk 

5 Lab Kokeri, CA-Lab komfort 

1 Mätram PM1 maskin 

1 Mätram PM2 maskin 

 
 



Bilaga 4      1(3) 
 
DN 150 = Diameter = 159,3 mm 
∆Pmax = 300 Pa/m 
 

K = 0,4 K = 0,045 

D/K = 398 D/K = 3540 

  

Antag att V = 2 m/s Antag att V = 2 m/s 

q = 39,80 l/s q = 39,80 l/s 

Re = 224051 Re = 224051 

 λ = 0,026  λ = 0,0177 

∆P = 326 Pa/m ∆P = 222 Pa/m 

  

Antag att V = 1,75 m/s Antag att V = 2,5 m/s 

q = 34,83 l/s q = 49,75 l/s 

Re = 196044 Re = 280063 

 λ = 0,0257  λ = 0,0175 

∆P = 247 Pa/m ∆P = 343 Pa/m 

  

Antag att V = 1,9 m/s Antag att V = 2,4 m/s 

q = 37,81 l/s q = 47,76 l/s 

Re = 212848 Re = 268861 

 λ = 0,0255  λ = 0,0175 

∆P = 289 Pa/m ∆P = 316 Pa/m 

  

Antag att V = 1,95 m/s Antag att V = 2,35 m/s 

q = 38,81 l/s q = 46,77 l/s 

Re = 218449 Re = 263259 

 λ = 0,0258  λ = 0,0175 

∆P = 308 Pa/m ∆P = 303 Pa/m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      2(3) 
 
DN 200 = Diameter = 206,5 mm 
∆Pmax = 300 Pa/m 
 

K = 0,4 K = 0,045 

D/K = 516 D/K = 4589 

  

Antag att V = 2 m/s Antag att V = 2 m/s 

q = 67 l/s q = 67 l/s 

Re = 290436 Re = 290436 

 λ = 0,0255  λ = 0,0165 

∆P = 247 Pa/m ∆P = 160 Pa/m 

  

Antag att V = 2,5 m/s Antag att V = 3 m/s 

q = 83,75 l/s q = 100,5 l/s 

Re = 363045 Re = 435654 

 λ = 0,023  λ = 0,016 

∆P = 348 Pa/m ∆P = 349 Pa/m 

  

Antag att V = 2,25 m/s Antag att V = 2,75 m/s 

q = 75,38 l/s q = 92,13/s 

Re = 326740 Re = 399349 

 λ = 0,023  λ = 0,016 

∆P = 282 Pa/m ∆P = 293 Pa/m 

  

Antag att V = 2,3 m/s  

q = 77,05 l/s  

Re = 423307  

 λ = 0,023  

∆P = 295 Pa/m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      3(3) 
 
DN 250 = Diameter = 260,4 mm 
∆Pmax = 300 Pa/m 
 

K = 0,4 K = 0,045 

D/K = 651 D/K = 5787 

  

Antag att V = 2,5 m/s Antag att V = 2,5 m/s 

q = 133,25 l/s q = 133,25 l/s 

Re = 457806 Re = 457806 

 λ = 0,023  λ = 0,0155 

∆P = 276 Pa/m ∆P = 186 Pa/m 

  

Antag att V = 2,75 m/s Antag att V = 3 m/s 

q = 146,58 l/s q = 159,9 l/s 

Re = 503586 Re = 549367 

 λ = 0,023  λ = 0,015 

∆P = 334 Pa/m ∆P = 259 Pa/m 

  

Antag att V = 2,6 m/s Antag att V = 3,2 m/s 

q = 138,58 l/s q = 170,56 l/s 

Re = 476118 Re = 585992 

 λ = 0,023  λ = 0,015 

∆P = 299 Pa/m ∆P = 295 Pa/m 

 



Bilaga 5      1(1) 
 

 
 
 



Bilaga 6      1(1) 
 

Tillverkare Typ Drivvärme Pris (SEK exkl. moms) 

1 Plattvärmeväxlare Flashlut 115000 

1 Plattvärmeväxlare Flashånga 130000 

2 Tubvärmeväxlare Flashlut 363000 

2 Tubvärmeväxlare Flashånga 330000 

3 Tubvärmeväxlare Flashlut 389000 

3 Tubvärmeväxlare Flashånga 354000 

 
 



Bilaga 7      1(1) 
 
 

 
  



Bilaga 8      1(3) 
 

Tillverkare Typ Kyleffekt (kW) 

1 Skruvkompressor aggregat 1300 

2 Centrifugalaggregat 1500 

3 2* Skruvkompressor aggregat 2*783,3 

4 Skruvkompressor aggregat 1478,8 

5 Skruvkompressor aggregat 1357 

6 Skruvkompressor 1449,7 

   

Tillverkare COP Pris (SEK exkl. moms) 

1 5,75 1250000 

2 6,78 1400000 

3 6,32 1320000 

4 6,79 1100000 

5 7,42 1000000 

6 7,48 1500000 

   

Tillverkare Pris/Effekt (SEK/kW) Elförbrukning (kW) 

1 961,54 227 

2 933,33 221 

3 2*842,59 2*124 

4 743,85 217,6 

5 736,92 183 

6 1034,8 193,8 

   

Tillverkare Ljudnivå (dBA) 1m höjd Media 

1   R-134a 

2   R-134a 

3 80 R-134a 

4 82 R-134a 

5   R-134a 

6 81,5 Ammoniak 

   

Tillverkare Flöde kondensor (L/s) Flöde förångare (L/s) 

1 40,4 52 

2 45,9 59,7 

3 2*43,5 2*31 

4 81,4 58,6 

5 80,7 55 

6 79 57,61 
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Antag att drifttiden är 1000 h/år och elpriset är 0,25 SEK/kWh 

   

Tillverkare Pris (SEK exkl. moms) Prisskillnad (%) 

1 1250000 25,0 

2 1400000 40,0 

3 1100000 10,0 

4 1320000 32,0 

5 1000000 0,0 

6 1500000 50,0 

      

Tillverkare Elkostnad (SEK/år) Skillnad i elkostnad (%) 

1 56750,00 24,0 

2 55250,00 20,8 

3 62000,00 35,5 

4 54400,00 18,9 

5 45750,00 0,0 

6 48450,00 5,9 
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Tillverkare 1 2 3 4 5 6 

Pris 1250000 1400000 1320000 1100000 1000000 1500000 

Elkostnad, År             

1 56750 55250 62000 54400 45750 48450 

2 113500 110500 124000 108800 91500 96900 

3 170250 165750 186000 163200 137250 145350 

4 227000 221000 248000 217600 183000 193800 

5 283750 276250 310000 272000 228750 242250 

6 340500 331500 372000 326400 274500 290700 

7 397250 386750 434000 380800 320250 339150 

8 454000 442000 496000 435200 366000 387600 

9 510750 497250 558000 489600 411750 436050 

10 567500 552500 620000 544000 457500 484500 
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Budgetkostnad för installation av mekanisk kylmaskin 
 

1. Pumpar    93600 SEK 
 

- Köldbärare W24  32000 SEK 
- Råvatten W03  61600 SEK 
 

2. Styrventiler    79000 SEK 
 

- SV Råvatten, shunt  32000 SEK 
- SV Råvatten, shunt  15000 SEK 
- SV Råvatten, shunt  32000 SEK 
 

3. Ventillista    124000 SEK 
 

- AV, REG, SÄV   64000 SEK 
- Soumas   30000 SEK 
- Flödesmätare W03  10000 SEK 
- Termometer, tryckmeter o.d.  10000 SEK 
- Nivårör, kondensator  10000 SEK 

 
 

4. Övriga instrument    31000 SEK 
 

- Nivå, difftryck, mätare  10000 SEK 
- Flödesmätare (KB)  21000 SEK 
 

5. Kärl     30000 SEK 
 

- Avsvalning   8000 SEK 
- Expansion   12000 SEK 
 

6. Rörentreprenad    340000 SEK 
 

 
- Råvatten W03  168000 SEK 
- Köldbärare W24  172000 SEK 
 

7. SÖ-entreprenad    200000 SEK 
 

Hårdvara, program, styrluft, 
Igångkörning, proj. (exl GF, SV, nivå) 
 

8. Elkraft    400000 SEK 
 

- Pumpar 125 kW 
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9. Bygg     25000 SEK 
 

- Fundament   25000 SEK 
 

10. Oförutsett    66130 SEK 
 

- 5% av ovan. 
 

11. Projektering    200000 SEK 
 

Rörsystem, DS, besiktning  195000 SEK 
SÖ ingår i punkt 8. 
Bygg    5000 SEK 
 

12. Totalt     1588730 SEK
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Tillverkare Typ Kyleffekt (kW) 

1 Absorptionsaggregat  1500 

2 Absorptionsaggregat  1500 

3 Absorptionsaggregat  1500 

   

Tillverkare COP Media 

1 0,730 Vatten 

2 0,780 Vatten 

3 0,726 Vatten 

   

Tillverkare Pris (SEK exkl. moms) Pris/Effekt (SEK/kW) 

1 1800000 1200 

2 1900000 1266,67 

3 1500000 1000 

   

Tillverkare Elförbrukning (kW) Flöde kondensor (L/s) 

1 6,8 95 

2 9,7 158,5 

3 7,3 100 

   

Tillverkare Flöde generator Flöde förångare (L/s) 

1 44,0 L/s 59,7 

2 18,79 L/s 59,52 

3 0,92 kg/s * 59,79 

   

* 3 angav ett rekomenderat ångflöde till generatorn, detta är orsaken till att de har      
0,92 kg/s i ångflöde för att generera värme i generatorn. 

   

Antag att drifttiden är 1000 h/år och elpriset är 0,25 SEK/kWh 

   

Tillverkare Elkostnad (SEK/år) Skillnad i elkostnad (%) 

1 1700 0,00 

2 2425 42,65 

3 1825 7,35 
   

Tillverkare Pris (SEK exkl. moms) Prisskillnad (%) 

1 1800000 20,0 

2 1900000 26,7 

3 1500000 0,0 
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Tillverkare 1 2 3 

Pris (SEK exkl. moms) 1800000 1900000 1500000 

Elkostnad, År    

1 1700 2425 1825 

2 3400 4850 3650 

3 5100 7275 5475 

4 6800 9700 7300 

5 8500 12125 9125 

6 10200 14550 10950 

7 11900 16975 12775 

8 13600 19400 14600 

9 15300 21825 16425 

10 17000 24250 18250 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

År

K
o

s
tn

a
d 1

2

3

 



Bilaga 11      1(1) 

 

Tillverkare Typ Drivvärme Pris (SEK exkl. moms) 

1 Plattvärmeväxlare Flashlut 105000 

1 Plattvärmeväxlare Flashånga 95000 

2 Tubvärmeväxlare Flashlut 308000 

2 Tubvärmeväxlare Flashånga 280000 

3 Tubvärmeväxlare Flashlut 354000 

3 Tubvärmeväxlare Flashånga 322000 
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Budgetkostnad för installation av absorptionskylmaskin 
 

13. Pumpar    128000 SEK 
 

- Köldbärare W24  32000 SEK 
- Råvatten W03  61600 SEK 
- Kondensat C10  18400 SEK 
- Hetvatten W35  16000 SEK 
 

14. Styrventiler    146000 SEK 
 

- SV Hetvatten   19000 SEK 
- SV Kondensat   13000 SEK 
- SV Ångblockering  22000 SEK 
- SV Kondensat   13000 SEK 
- SV Råvatten, shunt  32000 SEK 
- SV Råvatten, shunt  15000 SEK 
- SV Råvatten, shunt  32000 SEK 
 

15. Ventillista    144000 SEK 
 

- AV, REG, SÄV   64000 SEK 
- Soumas   30000 SEK 
- Flödesmätare W03  10000 SEK 
- Termometer, tryckmeter o.d.  10000 SEK 
- Nivårör, kondensator  10000 SEK 
- Kondensatavledare  20000 SEK 
 

16. Värmeväxlare    100000-320000  SEK 
 

- a 3,0 MW   100000-320000 SEK 
 

17. Övriga instrument    31000 SEK 
 

- Nivå, difftryck, mätare  10000 SEK 
- Flödesmätare (KB)  21000 SEK 
 

18. Kärl     50000 SEK 
 

- Avsvalning   8000 SEK 
- Expansion   12000 SEK 
- Kondensat   30000 SEK 
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19. Rörentreprenad    1149000 - 1352000 SEK 

 
- Ånga S01  100000 SEK 
- Kondensat C10  50000 SEK 
- Hetvatten W35  659000 - 862000 SEK 
- Råvatten W03  168000 SEK 
- Köldbärare W24  172000 SEK 
 

20. SÖ-entreprenad    200000 SEK 
 

Hårdvara, program, styrluft, 
Igångkörning, proj. (exl GF, SV, nivå) 
 

21. Elkraft    200000 SEK 
 

- Pumpar 41 kW 
- ABS-kylmaskin 7 kW 
 

22. Bygg     25000 SEK 
 

- Fundament   25000 SEK 
 

23. Oförutsett    120000 SEK 
 

- 5% av ovan. 
 

24. Projektering    200000 SEK 
 

Rörsystem, DS, besiktning  195000 SEK 
SÖ ingår i punkt 8. 
Bygg    5000 SEK 
 

25. Totalt     2596000-2916000 SEK
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