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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Övik Energi AB driver i Husum ett fjärrvärmenät som tillförs energi från M-reals pappersbruk i 
Husum. Enligt det avtal som gäller från 1992 är nätets energibehov beräknat till 8500 MWh/år. 
Intentionen när avtalet skrevs var att ca 80 % av energimängden skulle utgöras av spillvärme 
från pappersbruket och resten av ånga från M-reals ångnät. Spillvärmen utgörs av ur torkluften 
utvunnen energi på en av pappersmaskinerna via en luft-vattenvärmeväxlare. Denna växlare 
sitter i ett torn, kallat AHR-torn. (AHR står för Aqua Heat Recovery; alltså värmeåtervinning med 
vatten.) 
 
Den antagna fördelningen mellan spillvärme och prima värme (ångvärme) till nätet har inte varit 
lika gynnsam som det antogs i avtalet. Som exempel har spillvärmens andel under åren 1999-
2001 varit ca 55 % och nätets totala värmebehov ca 7000 MWh/år. 
 
I samband med byggandet av Botniabanan genom Husums samhälle har en uppvärmd 
fotbollsplan anlagts i anslutning till Husums idrottsplats. Avsikten är att planen skall kopplas in 
på befintligt fjärrvärmesystem. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet föreliggande examensarbete är att utreda orsakerna till varför 
andelen spillvärme har varit betydligt lägre än antagna 80 % och föreslå åtgärder för att öka 
andelen spillvärme.  
 
Dessutom skall effekten av inkoppling av en uppvärmd spillvärmeplan belysas och beräknas. 

1.3 Metod 
Huvuddelen av examensarbetet har fokuserats på spillvärmeväxlaren. Detta eftersom dess 
effekt varit påtagligt mycket lägre än vad som antogs i projekteringen 1992. Värmeväxlarens 
prestanda har analyserats genom ingående observationer av hur den fungerat under en mängd 
olika driftsförhållanden. Detta har möjliggjorts med hjälp av en databas där uppgifter från 
fjärrvärmeproduktionen lagras. Data är i huvudsak tagit från perioden augusti 2002 till januari 
2003. 

1.4 Avgränsningar 
Det primära syftet med arbete har varit att utreda hur produktionsanläggningen fungerat rent 
värmeöverföringstekniskt. Det viktiga har alltså varit att utreda om värmeväxlarens prestanda 
drastiskt försämrats sedan fjärrvärmenätet togs i drift 1992. 
 
Styrningen av produktionsanläggningen har översiktligt undersökts och vissa förändringar har 
genomförts. Någon genomgående analys av styrningen har dock inte gjorts då de ej ansetts 
ligga inom ramarna för examensarbetet. 
 
Fotbollsplanens påverkan på fjärrvärmenätets prestanda samt produktionsanläggningens 
påverkan av inkopplingen av planen har schablonmässigt beräknats efter jämförelse med en 
liknande anläggning som drivs i Skellefteå.  
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2 Anläggning för värmeåtervinningen 
Det finpapper som produceras i M-reals fabrik i Husum tillverkas av träfibrer som utvinns genom 
kemikaliekokning av flisad ved. Efter flera tvätt- och bleksteg når pappersmassan den maskin 
där själva papperet tillverkas; en pappersmaskin. När pappersmassan går in i maskinen är den 
löst i vatten. Stora delar av detta vatten pressas bort mekanisk i ett pressparti men en än större 
del måste torkas bort. Ca 2/3 av energibehovet vid papperstillverkning går åt till att torka den 
våta pappersbanan som lämnar presspartiet. 
 
På pappersmaskin 7 i M-reals pappersbruk i Husum (se figur 1 nedan) finns efter det första 
torkpartiet ett torn varigenom den våta luften evakueras. I tornet är tre steg av värmeväxlare 
placerade. Värmeväxlarna tar där upp delar av den energi som satsats i förtorken. Växlarna är 
alla av typen luft/vatten och kallas för AHR vilket står för ”Aqua Heat Recovery Unit,” dvs. 
värmeåtervinning med vatten. Hela tornet där värmeväxlarna sitter kallas därför AHR-torn. 
 

 
Den i AHR-tornet nederst placerade värmeväxlaren är kopplad till Husums fjärrvärmenät medan 
de växlare som sitter ovanför värmer lokalluftsbatterier och processvarmvatten. För enkelhetens 
skull kommer den till fjärrvärmenätet kopplade värmeväxlaren att kallas AHR. Figur 2 sidan 3 är 
en schematisk bild av hur AHR-tornet är uppbyggt.  

Figur 1 Bilden visar principiellt hur PM7 vid M-reals pappersbruk i Husum ser ut. Anläggningen för 
tillvaratagande av spillvärme sitter efter förtorken. Förtorken är det första torkpartiet i pappersriktningen. 
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Figur 2 Bilden visar schematiskt hur AHR-tornet efter förtorken på PM7 är uppbyggt. Längst ner i tornet sitter 
värmeväxlarbatterierna till fjärrvärmen i Husum. Direkt ovanför dessa sitter värmeväxlare för lokaluppvärmning av 
pappersbruket. Högst upp är växlare för processvarmvatten placerade. Ovanför lokaluppvärmnings- och 
processvarmvattenväxlarna sitter sex dysbankar för tvättvatten placerade vid vardera nivå. Vid dessa nivåer finns 
även manluckor. 

2.1 Växlarbatteriernas utformning 
Varje batteri i AHR består av ett antal plåtar som är ställda på högkant. Plåtarna är korrugerade 
och hopsvetsade två och två. Korrugeringen i plåtarna bildar vid sammanfogningen kanaler 
varuti färrvärmevattnet flödar. Plåtarnas utseende framgår av figur 3 nedan. Inlägget i figur 3 
visar hur plåtarna är placerade sinsemellan i värmeväxlarna. 
 

 
Figur 3 Principritning av en av de plåtar som sitter i AHR-batterierna  

2.2 Spillvärmeproduktionsanläggningens inkoppling mot fjärrvärmenätet 
Hur AHR är inkopplat mot fjärrvärmenätet framgår av figur 4, sidan 4. Varje block i tornet i figur 
4 symboliserar ett växlarbatteri med arean 102 m 2 . Totala arean för hela värmeväxlaren är 
alltså ca 1220 m 2 . Batterierna sitter i serie om sex och två sådana serier är parallellkopplade.  

2.3 Styrning av flödet 
Flödet genom fjärrvärmenätet i Husum drivs med en pump placerad i anknytning till 
värmeproduktionsanläggningen i fabriken. Pumpen, som är en centrifugalpump av märke 
Ahlström, är kopplad till en elmotor på 30 kW. Elmotorn som driver pumpen är varvtalsstyrd och 
regleras av tryckdifferensen på fjärrvärmenätet. I händelse av bortfall av den varvtalsstyrda 
pumpen kopplas en icke reglerad reservpump in. Pumparnas placering relativt 
produktionsanläggningen framgår av figur 4, sidan 4 
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Figur 4 Enkelt flödesschema över AHR och intilliggande ångvärmeväxlare. De tolv blocken (de sitter ihop två och 
två) representerar de tolv växlarbatterierna som finns i fjärrvärmedelen i AHR-tornet. De övriga ingående växlarna i 
AHR har undanhållits för tydlighetens skull. Ett fullständigt flödesschema medföljer rapporten som bilaga 1. 
 
De i figur 4 utmärkta shuntventilerna styr flödet genom AHR. Shuntventilerna är reglerade så att 
den ena är den andres invers, d.v.s. när den ena är fullt öppen är den andra helt stängd. Det är 
med dessa ventiler som flödet genom AHR regleras. 
  
Av hänsyn till erosionsrisken får vattenflödet inte överstiga 30 l/s per batteri. Det av tillverkaren 
totala maximala rekommenderade flödet genom AHR är alltså 3600 l/m.  
 
När examensarbetet inleddes var det maximala flödet genom AHR satt till 1440 l/m, dels för att 
försäkra sig om att differenstrycket på fjärrvärmenätet upprätthålls och dels för att kunna 
tillgodose effektbehovet för lokalluft- och processvarmvattenuppvärmning. När flödet på 
fjärrvärmenätet översteg 1440 l/m shuntades en del av flödet förbi AHR. 
 

2.3.1 Svängningar på flödet  
Regleringen av flödet genom AHR baseras på signaler som kommer från flödesmätaren innan 
AHR, (se figur 4, ovan). Ett problem som fanns, och fortfarande finns, är att denna 
flödesmätare, som tillhandahålls av Övik Energi, bara uppdaterar sitt mätvärde var 30:e sekund. 
Detta medför stora problem vid styrningen av flödet. Problemen visar sig på så sätt att flödet 
pendlar eftersom regulatorn som styr flödet måste ha en viss tröghet för att undvika instabilitet. 
För att kunna reglera ett flöde genom shuntning måste flödesmätningen uppdateras oftare. 
Optimalt vore att få mätdata med ett intervall på 500 ms. 

2.4 Styrning av tilloppstemperatur 
Styrningen av tilloppstemperaturen görs genom två olika metoder beroende på hur stort 
effektbehovet på fjärrvärmenätet är. Avsnitten nedan tar upp de två olika fallen. 
 

2.4.1 Sommaren 
Den slutgiltiga tilloppstemperaturen, dvs. temperaturen på fjärrvärmevattnet ut från fabriken, 
regleras beroende på effektbehov ute på nätet på två olika sätt. Under sommaren när 
effektbehovet är relativt lågt är även det totala fjärrvärmeflödet är lågt. Låga flöden ger upphov 
till högre temperaturer ut från AHR. Detta kommer sig av att vid låga flöden blir uppehållstiden i 
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AHR längre och värmeöverföring fjärrvärmevattnet och våtluft som är varmare än daggpunkten 
får allt större betydelse. Figur 5 nedan, visar hur temperaturen ut från AHR varierar med flödet.  
Brytpunkten vid ca 750 l/m kan förklaras med att alla batteriytor är täckta av kondensat ned till 

detta flöde. Vid flöden under 750 l/m kondenserar inte längre våtluften på den i flödesriktningen  
sista växlaren och värmeöverföringen sker där således från våtluft som är varmare än 
daggpunkten. Detta ger en utgående temperatur från AHR som är högre än daggpunkten. I takt 
med att flödet minskar ytterligare ökar arean där ingen kondensering sker och temperaturen 
stiger. Effektmässigt innebär dock det kraftigt minskade flödet en nettoförsämring trots att 
temperaturen stiger.  
 
Vid låga fjärrvärmeflöden, vilket är normalt under sommaren, är det alltså vanligt med utgående 
temperaturer från AHR som överstiger 65°C. För att fortfarande hålla börvärdet på 
tilloppstemperaturen är det då nödvändigt att shunta den kalla fjärrvärmereturen förbi AHR för 
att sedan en få blandtemperatur på 65°C. Då regleringen även här bygger på flödet genom 
AHR har det varit omöjligt att få en jämn temperatur ut från AHR. Vid alltför snabba 
temperaturförändringar in i ångvärmeväxlaren klarar regleringen av densamma inte av att hålla 
konstant temperatur på tilloppet. De resulterande svängningarna på tilloppstemperaturen syns i 
bilaga 2. 
 
Med en temperaturgivare omedelbart före ångvärmeväxlaren skulle blandtemperaturen kunna 
hållas konstant på 65°C. Investeringen som krävs för att få till stånd en bättre 
temperaturreglering ligger i storleksordningen 5-10000 kr. Den enda anledningen till att 
genomföra denna investering är att tilloppstemperaturen kan hållas på en jämn nivå, vilket är att 
föredra med tanke på de termiska påkänningarna som uppstår. 

2.4.2 Räkneexempel sommarflöde 
Under sommarmånaderna, juni, juli och augusti 2002 var den totala energiåtgången för 
fjärrvärmen 649 MWh (energirapport M-real). Medeleffekten under dessa tre månader var 
således 
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Figur 5 Plotten visar hur fjärvärmevattnets temperatur ut från AHR ändras beroende på 
flödet genom växlaren. Alla värden är tagna med kraven: produktion PM7 >30 ton/h; 
flöde genom AHR > 100 l/m; temperatur ut från AHR > 35°. Termometern når sitt 
maximala mätvärde vid 80°. 
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Trots detta låga effektbehov förbrukades 184 MWh prima värme trots att spillvärmen skall 
kunna täcka hela effektbehovet.  
 
Fjärrvärmeflödet under dessa månader har endast i undantagsfall överstigit 500 l/m. Enligt figur 
5 sidan 5 motsvarar detta flöde en utgående temperatur ur AHR på ca 70°C. Returtemperaturen 
från samhället har sällan överstigit 60°C. Ett flöde på 500 l/m och en temperatursänkning på 
10°C motsvarar en effekt, 
 

kWTcVP p 340
100060

1018,4980500
≈

⋅
⋅⋅⋅

=∆⋅⋅⋅=
•

ρ      (2.2) 

 
Även om returen inte alltid är under 60°C visar ovanstående räkneexempel att man endast i 
undantagsfall behöver spetsa fjärrvärmen med ånga sommartid, givet att man har rätt 
styrfilosofi. 
 

2.4.3 Vintertid 
Det normala för ett fjärrvärmenät är att ned till -5°C utomhustemperatur tillgodose ett ökat 
effektbehov med ett ökat flöde. Så var även fallet i Husum när examensarbetet inleddes. 
Börvärdet på tilloppstemperaturen var normalt 65° C för att från -5°C utomhustemperatur 
successivt öka till 85°C vid –25°C ute. Kurvan åskådliggörs nedan i figur 6. Den jämfört med 
andra fjärrvärmenät mycket lägre tilloppstemperaturen kompenseras av att undercentralernas 
värmeväxlare är större. 

2.5 Tvättning av spillvärmeproduktionsanläggningen 
Alla värmeväxlare får en sämre värmeöverföringskapacitet av försmutsning. Därför är det viktigt 
att hålla batteriytorna rena i AHR. De följande två styckena behandlar de olika metoder för 
rengöring av AHR som finns. 

2.5.1 Kontinuerlig tvätt 
Eftersom torkluften innehåller små mängder fiber, tvättas AHR:s värmebatterier kontinuerligt 
under drift. Tvättningen är automatiserad och sker ungefär var fjärde timme. Totalt sitter tolv 
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Figur 6 Kurvan visar hur tilloppstemperaturen på fjärrvärmenätet ändras beroende på 
utomhustemperatur. 
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dysbankar i AHR-tornet. Dessa är placerade sex och sex ovanför lokaluppvärmnings- 
respektive processvarmvattensbatterierna. Varje dysbank är kopplad till en automatiserad ventil 
som drivs med tryckluft. Under en tvättsekvens står varje ventil öppen i 25 sekunder. 
Tvättmedium är mekaniskt renat kallvatten. 
 
I samband med varje tvätt kan man se en liten sänkning av temperaturen på vattnet ut ifrån 
respektive växlare.  Detta är särskilt tydligt vintertid då tvättvattnet är som kallast. Som mest kan 
sänkningar på upp mot 1°C uppstå. Denna sänkning är momentan och ungefär tio minuter efter 
att tvättsekvensen är avslutad är temperaturen tillbaka på samma nivå som före tvättningen. 
 

2.5.2 Tvätt vid stopp 
Torkluften för förutom fibrer med sig olja som tillsammans med fibrerna fastnar på 
växlarbatterierna. De beläggningar som bildas är vattenfasta och kan således inte tvättas bort 
av den kontinuerliga tvättningen, därför kemikalietvättas värmeväxlarna med en miljövänlig 
avfettning under längre planerade fabriksstopp.  
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3 Energier och effekter spillvärme 

3.1 Dimensionerande data luftsidan  
Vid installation av befintlig fjärrvärmeväxlare 1992 var de dimensionerande värdena på luftsidan 
vid 29 ton/h pappersproduktion:  
 

• Flöde torkluft (
•

V , 
•

m )    101 m 3 /s; 85,5 kg torrluft/s 
• Temperatur (T)    80°C 
• Fuktkvot (x)    0,14 kg/kg torrluft 
 
Dessa värden har sedan 1992 inte förändrats till det sämre. Vid den idag oftast producerade 
ytvikten tillverkas 32 tonpapper per timme vilket medför att en större mängd vatten går in i 
förtorken. 

3.2 Dimensionerande data vattensidan 
För att differenstrycket skulle kunna upprätthållas begränsades det maximala flödet när 
anläggningen togs i bruk 1992 till 1440 l/m. Vid detta flöde skulle AHR leverera 65-gradigt 
utgående vatten med en ingående vattentemperatur på 40°C. Den resulterande upptagna 
effekten är ca 2,46 MW. (Jämför ekvation 2-2.) 
 
Jämfört med ovanstående temperaturer ger de temperaturer och flöden som går genom AHR 
för närvarande en mycket lägre effekt. Vid samma flöde och med normala temperaturer in och 
ut ur AHR på 48°C respektive 62°C blir effekten 1,38 MW.  

3.3 Energiinnehåll luftsidan 
Värmeväxlaren som tar vara på spillvärme ifrån PM7 (pappersmaskin 7) är placerad efter 
förtorken i pappersmaskinen. Där torkas pappersmassan från en torrhalt på ca 42 % till en 
torrhalt på 97,5 %. Den energi som härvid krävs, bortförs från torkskåpet i form av varm luft och 
vattenånga. Det är denna bortförda torkluft som går genom AHR:s värmeväxlarbatterier. 
Värmeinnehållet i ett kg av denna luft kan beräknas enligt formeln 
 

xTcxrTch pvpl ⋅⋅+⋅+⋅=  (J/kg)   (3.1)  
 
eller med ungefärliga värmekapaciteter respektive ångbildningsvärme, 
 

xTxTh ⋅⋅+⋅+⋅= 90,1250201,1 . (kJ/kg)   (3.2) 
 
Det syns tydligt i formel 3-2 att större delen av värmeinnehållet finns i vattenångan. För att 
komma åt denna energin måste ångan i torkluften kondenseras; detta uppnås genom att sänka 
våtluftstemperaturen under daggpunkten med fjärrvärmereturen från samhället som kylmedium. 
Daggpunkten är den temperatur när vattenångan i luften kondenserar. Denna temperatur beror 
på ångmängden i luften, (kg ånga per kg torr luft) och lufttrycket. Ju högre ångmängd, desto 
högre är daggpunkten givet att trycket hålls konstant. (Se mollierdiagrammet i figur 7 sidan 9.) 
 
Torkluftsflödet, är dimensionerat så att fläktarna som driver luften genom förtorken alltid har 
samma hastighet. Detta ger ett konstant torkluftsflöde, oberoende av produktionshastighet på 
pappersmaskinen. Det torkluftflöde som lämnar förtorken i form av våt luft, varierar lite beroende 
på att den totala volymen är beroende av volymen ånga i våtluften. 
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Uppenbart är att enligt resonemanget ovan måste ångmängden och då även daggpunkten stiga 
vid ökad produktion på PM7. Att så också är fallet framgår av figur 8 sidan 10. Hur daggpunkten 
varierar med olika ångmängder framgår av mollierdiagrammet i figur 7 nedan. 

 
Figur 7 Mollierdiagrammtet ovan är inte helt korrekt. Egentligen skall temperaturlinjerna luta lite grand i samma 
riktning som linjerna för relativ luftfuktighet. Detta medför att daggpunkten inte blir helt korrekt eftersom 
temperaturskalan inte överensstämmer med verkligheten. Rent principiellt kan dock ovanstående diagram nyttjas 
för att få en uppfattning om vad som händer när mängden vattenånga ökar eller minskar i våtluften. I och med att 
ånginnehållet ökar i våtluften, dvs en horisontell förflyttning åt höger i diagrammet, nås daggpunkten vid en högre 
temperatur eftersom mättnadskurvan nås tidigare. (Daggpunkten är den punkt i diagrammet där, vid en specifik 
ångmängd, den relativa luftfuktigheten uppgår till 100%, eller som diagrammet visar: 1,0) Punkten vid 80°C och x = 
0,16 markerar torkluftens läge i mollierdiagrammet när torkluften går in i AHR. Pilen som går åt höger från den 
punkten visar ökning av ångmängden, pilen åt vänster visar en minskning.  
 
Om temperaturen på våtluften från förtorken stiger ökar förstås energiinnehållet i våtluften; men 
som framgår av diagrammet påverkas daggpunkten inte av en sådan temperaturökning. En 
förändring av temperaturen ger bara en förskjutning i vertikalled vid bibehållen ångmängd. Detta 
innebär att kondensation kommer att ske vid samma temperatur oavsett vilken temperatur 
våtluften har när den går in i AHR-tornet givet att ångmängden och trycket hålls konstant. I och 
med det, kommer temperaturen ut från AHR inte att förändras nämnvärt vid förändringar av 
våtluftstemperaturen så länge flödet genom AHR överstiger ca 1000 l/m.  
 
I och med att trycket i AHR inte förändras så mycket under drift är det uppenbart att 
temperaturen ut från AHR i stort sett bara är beroende av ångmängden i våtluften. (Detta gäller 
bara när flödet genom AHR överstiger ca 1000l/m. Vid lägre flöden än så, kommer 
värmeöverföringen mellan våtluften och fjärrvärmevattnet ovanför daggpunkten att få allt större 
betydelse i takt med att flödet genom AHR minskar. Detta fenomen behandlades i avsnitt 2.4.1.) 
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Figur 8 Kurvorna visar tydligt hur temperaturen ut från AHR varierar beroende på vilken produktionshastighet PM7 
har. De små variationerna av temperaturen beror på förändringar i flödet genom AHR. Dessa förändringar är små, 
bara några tiondels grader, men de syns tydligt i den kraftigt uppförstorade skalan. 
 
Innan några åtgärder hade vidtagits var den största uppmätta effekten på AHR ca 1,20 MW. Om 
all effekt kommer av kondensation krävs det ett kondensatflöde på 
 

skg
r
PmrmP /48,0

10502,2
102,1
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6

≈
⋅

⋅
==⇒⋅=

••

.   3.3 

 
Med tanke på att det varje sekund passerar ca 12 kg vattenånga borde det finnas utrymme för 
ett ökat effektuttag. Detta verifieras också av diagrammet i figur 5 sidan 5, som visar att 
temperaturen ut från AHR är i stort sett densamma oavsett flöde så länge flödet överstiger ca 
1000 l/m. 

3.4 Energiupptagning vattensidan 
Den av fjärrvärmevattnet upptagna effekten är betydligt enklare att räkna ut. Med vetskap om 
både flöde och temperaturskillnader före och efter AHR blir upptagen effekt i kW 
 

( )invattenputvattenp TcTcmP ⋅−⋅=
•

,,     (3.4)  
 
Det är också med hjälp av detta samband som man beräknar energiuttaget ur AHR.  
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3.5 Effekt spillvärmeväxlare 
Effekten på AHR är, enligt en generaliserad formel för värmeväxling  
 

lmTAUq ∆⋅⋅=       (3.5) 
där U är värmegenomgångstalet(W/m2·K), A är värmeväxlararean och ∆Tlm är den logaritmiska 
medeltemperaturdifferensen. En effektökning på en given värmeväxlare kan alltså ske genom 
att öka värmegenomgångstalet, arean eller den logaritmiska medeltemperaturdifferensen.  
 

3.5.1 Värmegenomgångstalet, U 
Värmegenomgångstalet, U, är sammansatt av alla de olika typer av värmeöverföring som 
inträffar i den aktuella växlaren. I AHR sker värmeöverföringen företrädesvis genom 
kondensation. Kondensationen försvåras om batteriytorna är nersmutsade och därigenom 
sjunker värmegenomgångstalet. Om tvättningen av AHR inte fungerar som det skall sjunker 
alltså värmeöverföringsförmågan. Därför har den automatiska tvättningen av AHR noggrant 
undersökts.  
 
Vidare beror U på flödet genom AHR. Ett ökat flöde ger ett högre U-värde på grund av bättre 
värmeöverföring mellan batteriplåtarna och fjärrvärmevattnet. Detta eftersom 
värmeöverföringskoefficienten, h, beror på Reynolds tal som är proportionellt mot 
flödeshastigheten i rören. Hur sedan U beror av de båda sidornas värmeöverföringskoefficienter 
framgår av formel 3.6 nedan.  
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   (3.6) 

 
Indexeringarna ”i” och ”o” står för in- respektive utsida på växlarbatterierna, R’’ är en 
försmutsningsfaktor och den tredje kvoten i 3-6 behandlar växlarbatteriets materials 
värmeledningsförmåga. Av dessa olika termer är det endast ''

,ofR  och hi som kan påverkas. 
''
,ofR genom tvättning av heta sidans växlarytor och hi genom ett ökat flöde genom AHR som 

tidigare nämnts ovan. 
 

3.5.2 Arean 
Att öka arean på växlaren är inte ett alternativ i dagsläget då utrymmesbrist gör det omöjligt att i 
befintligt AHR-torn installera ytterligare växlarbatterier.  
 

3.5.3 Logaritmiska medeltemperaturen 
Den logaritmiska medeltemperaturen är i det här specifika fallet svårt att bilda då heta sidan är 
tvåfasig. Formeln nedan ger en uppfattning om vad som påverkar ∆Tlm för en 
tvärströmsvärmeväxlare. (Med tvärflöde menas att flödena på varma och kalla sidan korsar 
varandra.) 
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Indexeringarna står för; h = het; k = kall; i = in; u = ut. Vid den typ av värmeväxlare som AHR är 
skall ∆Tlm bildas med formeln 

MSlmlm TFT ,∆⋅=∆      (3.8) 
 
där indexet ”MS” står för motström. Korrektionsfaktorn F tar hänsyn till att en 
tvärströmsvärmeväxlare inte fungerar likadant som en motströmsvärmeväxlare och därför inte 
kan dimensioneras utifrån samma ∆Tlm . 
 
Det är givet att ∆Tlm ökar om returtemperaturen från fjärrvärmen, Tk,i, sjunker. Detta kan uppnås 
genom en översyn av undercentralerna i Husums samhälle. Som tidigare nämnts kan heta 
sidans egenskaper inte ändras på grund av risk för droppbildning inne i förtorken. Detta medför 
att de enda åtgärder som står till buds för att höja ∆Tlm ligger inom den kalla sidan Figur 9a,b 
nedan visar schematiskt hur ∆T varierar i AHR. X är alltså längden i flödesriktningen. Vid lägre 
flöden än ca 1000 l/m kommer temperaturen ut från AHR att kunna överstiga temperaturen på 
kondensatet. (Se figur 5 sidan 5) Vid så låga flöden som 750 l/m kommer andelen spillvärme 
vara nära nog 100% eftersom temperaturen ut från AHR kommer att vara lika med, eller större 
än det aktuella börvärdet för tilloppstemperaturen. 
 

 
Figur 9a-b Kurvorna i figur 9a visar principiellt hur vattentemperaturen i AHR varierar beroende på läge i växlaren. Dessa kurvor 
gäller för flöden över 1000 l/m och under 2500 l/m. Flöden över 2500 l/m har aldrig uppmätts. Vid lägre flöden än 1000 l/m stiger 
Tut  över daggpunkten. Detta åskådliggörs i figur 9b. Fenomenet behandlas i avsnitt 2.4.1. 

3.6 Skillnad i pris mellan de olika energislagen 
Den prima energi som Övik Energi köper av M-real betalas enligt gällande oljepriser, förutom 
under sommarmånaderna maj till och med augusti då Övik Energi betalar spillvärmepris för 
ångvärmen. Som exempel kan nämnas att primär energi 2002 kostade i snitt ca tio gånger mer 
än spillvärmen. 
 
Med kostnader för uppvärmning enligt ovan är det först och främst Övik Energi AB som tjänar 
på en höjning av spillvärmeandelen eftersom skillnaden på priset mellan ång- och spillvärme är 
så stor. M-real tjänar också på förbättringen, men inte fullt lika mycket eftersom spillvärmen är 
så pass billig. Under maj till och med augusti när priset för ångvärmen är samma som för 
spillvärmen är M-reals besparing mest påtaglig. 
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4 Drift av fjärrvärmeproduktionsanläggningen 
Styrningen av produktionsanläggningen sköts av driftspersonal vid PM7 på pappersbruket. 
Driften är helt automatiserad och anläggningen sköter sig själv i det stora hela. Den absolut 
vanligaste åtgärden genom åren från driftspersonalen har varit shuntning av fjärrvärmeflödet 
förbi AHR vid för låga differenstryck. Denna åtgärd är enkel att genomföra men är samtidigt 
väldigt dålig för utnyttjandet av spillvärmen. Detta kommer sig av att det vatten som shuntas 
förbi AHR måste värmas ända från returtemperaturen från samhället till aktuell 
tilloppstemperatur. En förbishuntning på X l/m vid en returtemperatur från samhället på 50 °C 
vid en tilloppstemperatur på 65°C ger ett ökat effektbehov på 
 

XXTcVP p 02,1
601000

)5065(18,4980
≈

⋅
−⋅⋅⋅

=∆⋅⋅⋅=
•

ρ kW.  (4.1) 

 
Den effekt som måste tillföras är alltså 1,02 kW per liter förbishuntat fjärrvärmevatten. Självklart 
är det alltså önskvärt att så långt som möjligt låta allt fjärrvärmeflöde passera AHR. 
 
Vidare har tilloppstemperaturen satts till ett konstant högt värde vid för låga differenstryck. Detta 
har också varit en bra åtgärd för att höja differenstrycket men problemet har varit att åtgärden 
ofta glömts bort och tilloppstemperaturen har efteråt legat fast vid en högre nivå än vad som 
varit nödvändigt. Exempel på detta syns i bilaga 3. Vid det specifika exemplet i bilaga 3 har 
spillvärmen utnyttjats mycket dåligt vilket medförde en förhöjd energikostnad för Övik Energi 
AB. 

4.1 Problem med den kontinuerliga tvättningen 
Fredagen 1/11 2002 undersöktes för första gången under examensarbetet temperaturen på det 
kondensat som bildas i AHR-tornet. Driftspersonalen vid tillfället uppmärksammade då att den 
vid tvättning normala temperatursänkningen saknades. Efter noggrannare inspektion av 
tvättvattenledningen påträffades en stängd handventil. Således hade de lufttrycksdrivna 
tvättvattenventilerna öppnat enligt tvättsekvensen men inget vatten hade funnits i ledningen. 
Hur länge den aktuella handventilen varit avstängd är osäkert men en kvalificerad gissning är 
sedan fabriksstoppet andra veckan i september 2002. Det kan dock inte uteslutas att ventilen 
varit stängd under ännu längre tid. 
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5 Åtgärder 
Under en introduktionsträff mellan exjobbare, handledare vid M-real och representanter ifrån 
Övik Energi, diskuterades olika åtgärder för att andelen spillvärme skall öka. Följande åtgärder 
planerades att genomföras: 
 
• Körningen av AHR skulle ändras. Istället för att som tidigare shunta flödet förbi AHR för att 
inte överstiga 1440 l/m, skulle allt flöde gå genom AHR, förutsatt att differenstrycket kunde 
upprätthållas.  
 
• Vid ett längre stopp på PM7 skulle man återigen tvätta fjärrvärmebatterierna i AHR-tornet 
manuellt. Tvättningens genomförande skulle noggrant dokumenteras och effekten av 
densamma analyseras.  
 
• Undersökningar om vad som påverkar returtemperaturen skulle genomföras. 

5.1 Omläggning av drift 
2002-11-05 lades regleringen av flödet om så att allt flöde skulle gå genom AHR. Redan från 
första dagen gav detta mycket positiva resultat med effektökningar upp mot så mycket som 
50%. Att effekten ökade så mycket förklaras med att temperaturen ut från AHR efter 
omläggningen höll samma nivå som innan. Trots att omläggningen gav upphov till 
flödesökningar genom AHR på så mycket som 50% höll sig temperaturen ut från AHR nära nog 
konstant vid 62°C. Detta kan förklaras med den stora energipotential som finns i vattenångan i 
våtluften. (Se även avsnitt 3.3) 
  

5.1.1 Komplikationer efter omläggningen 
I och med omläggningen av flödet, ökade tryckfallet över fjärrvärmenätet. Detta, sammantaget 
med att differenstryckets börvärde av någon anledning hade satts till 130 kPa, ledde till att de 
dippar i differenstrycket som kommer i samband med tillfälliga ökade effektbehov bottnade på 
en alltför låg nivå; som lägst ända ned mot 70 kPa. Vid så låga difftryck får de abonnenter som 
ligger sämst till ur tryckuppsättningssynpunkt för lite, eller ingen värme alls.  
 
På Övik Energis inrådan ändrades då brytpunkten för höjning av tilloppstemperaturen till 0° 
istället för som tidigare -5°C. Den nya tilloppstemperaturkurvan syns i figur 10, nedan. Vidare 
höjdes den varvtalsstyrda pumpens maximala varvtal från 50 Hz till 54 Hz. Dessa åtgärder hade  
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Figur 10 Den gula linjen visar den normala temperaturen ut från AHR. Spetsning med 
ånga är alltså nödvändig under hela eldningssäsongen. 
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avsedd effekt och differenstrycket höll sig sedan på en godtagbar nivå. Den högre 
brytpunktstemperaturen innebär en ökad mängd spetsenergi. Detta kan dock inte undvikas 
eftersom alternativet är att differenstrycket sjunker och abonnenter blir utan värme. 
 

5.1.2 Ny provkörning tilloppstemperaturbrytpunkt -5C° 
Eftersom differenstryckets börvärde hade varit felaktigt inställt till 130 kPa under den första 
provkörningen lades brytpunkten för ökning av tilloppstemperaturen tillbaka till -5°C 2002-12-03. 
Detta gjordes för att se om shuntningen skulle fungera så pass väl att differenstrycket bibehölls 
om rätt börvärde användes. Det visade sig dock att även med det korrekta börvärdet på 
differenstrycket sjönk detsamma till alltför låga värden varför brytpunktstemperaturen återigen 
ändrades till +/-0°C.  
 

5.1.3 Resultat av omläggningen 
I och med att hela fjärrvärmeflödet går genom AHR har spillvärmeandelen av fjärrvärmen i 
Husum ökat markant. Som jämförelse förbrukade fjärrvärmen under november 2001 827 MWh 
varav 55,6 % kom från spillvärme. Under november 2002 var motsvarande siffror 1087 MWh 
och 67,8 %. Trots att effektbehov var större 2002 var även andelen spillvärme större.  
Normalt beror ett ökat effektbehov på kallare utomhustemperatur vilket i sin tur medför en lägre 
andel spillvärme. Den minskade andelen spillvärme beror på att tilloppstemperaturen måste 
höjas vid kallt väder. För varje grads höjning av tilloppstemperaturen stiger returtemperaturen 
med 0,3˚C och effekten på AHR minskar. Dessutom kräver en höjd tilloppstemperatur en ökad 
mängd primär energi. Returtemperaturens inverkan på spillvärmeeffekten kommer att 
behandlas vidare i kapitel 6. 
 
Figur 11 nedan visar hur spillvärmeandelen beror på utomhustemperaturen, både före och efter 
omläggningen. Trots den kallare väderleken 2002 jämfört med året innan var andelen spillvärme 
högre än föregående år. En del av ökningen av förbrukad energi berodde på att flera 
abonnenter kopplats in på nätet men eftersom de under året inkopplade abonnenternas 
sammanlagda maxeffekt uppgår till ca 200 kW (Övik Energi) kom en väsentlig del av det ökade 
värmebehovet av lägre utomhustemperatur. 
 

Procentuell andel spillvärme efter 
omläggningen

0

20

40

60

80

100

-30 -20 -10 0 10 20

Utomhustemperatur

A
nd

el
l s

pi
llv

är
m

e



 16

 

5.1.4 Orsaker till problem vid omläggningen 
Omläggningen av driften orsakade alltför låga differenstryck. Dessa låga differenstryck berodde 
på två saker: shuntningen förbi AHR fungerade för dåligt och cirkulationspumpen för fjärrvärmen 
är för liten. För att i största möjliga utsträckning kunna utnyttja spillvärmen måste hela 
vattenflödet från fjärrvärmen passera AHR. I och med att tilloppstemperaturens brytpunkt 
flyttades kunde allt fjärrvärmeflöde gå genom AHR utan att orsaka för låga differenstryck. 
Denna förändring av tilloppstemperaturen kan i viss mån ses som konstgjord andning för att 
fortsatt kunna behålla den befintliga pumpen. Om pumpkapaciteten ökas, kan eventuellt 
tilloppstemperaturkurva 1 (figur 10, sidan 14) användas och andelen spillvärme ökas.  
 
Skulle dessutom flödesmätningen ändras så att regleringen av förbishuntningen skulle fungera 
bättre höjer det ytterligare sannolikheten till att tilloppstemperaturkurva 1 kan följas. 
 

5.1.5 Effekt spillvärme vid ökat flöde kontra höjd tilloppstemperatur 
Ett ökat flöde ger upphov till högre returtemperaturer från samhället.(Se bilaga 4.) Den högre 
temperaturen i sig, medför en lägre effekt på AHR. (Se ekvation 3-4.) Samtidigt påverkar ett 
ökat flöde effekten på AHR positivt enligt ekvation 3-4. Exakt hur nettoeffekten på AHR 
påverkas av flöde respektive höjd tilloppstemperatur är svårt att förutspå eftersom 
returtemperaturen från samhället förändras om dessa båda parametrar ändras. Om en större 
pump installeras kan en testkörning visa vilket av alternativen som är bäst ur 
spillvärmesynpunkt. 

5.2 Tvättning av spillvärmeproduktionsanläggningen 
Under det planerade stoppet på PM7 i början av vecka 50, 2002 tvättades AHR-tornets två 
nedersta batterier av en extern firma. Eftersom AHR-tornets utformning omöjliggör separat 
tvättning av fjärrvärmebatterierna, se figur 2 sidan 3, tvättades även lokaluppvärmningens 
värmeväxlarbatterier.  
 

Procentuell andel spillvärme före 
omläggningen

0

20

40

60

80

100

-20 -10 0 10 20 30

Utomhustemperatur

A
nd

el
 s

pi
llv

är
m

e

Figur 11 Diagrammet visar den procentuella andelen spillvärme vid olika utomhustemperaturer. 
Det vänstra diagrammet är baserat på data taget före omläggningen av fjärrvärmeflödet 2002-11-
06. Om fokus läggs på lutningen som punkterna bildar vid utomhustemperaturer under ca 5° kan 
man förvänta en att andelen spillvärme går mot noll vid ungefär -19°. Den stora ansamlingen av 
punkter vid ca 20° ute beror på den illa valda körprincipen. I det högra diagrammet syns det att 
andelen spillvärme kommer att öka med den nya körprincipen. Med denna körprincip utnyttjas 
spillvärmen ända ned till ca –25° i bästa fall. 
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Före tvätten inspekterades batterierna från nedre och mittersta manluckorna. I den nedersta 
batteriraden hade fibrer fastnat mellan plåtarna i ganska stor utsträckning. Dessa fibrer hade 
bildat klumpar som var relativt kompakta och oljiga. Vidare fanns på växlarytorna en tunn film av 
fibrer och fett.  
 
Rengörningen gjordes med avfettning som i två omgångar duschades över mittenbatterierna i 
tornet. Tanken var att avfettningsmedlet skulle rinna ner över det nedre batteriet också. 
Fjärrvärmeväxlaren spolades därefter med kallvatten underifrån. Under denna spolning 
bortfördes nära nog alla fiberklumpar. Efter att den manuella tvättningen avslutats spolades 
batterierna med mekaniskt renat vatten av de i tornet installerade tvättspritsarna.  
Tvättsekvensen hade i förväg ändrats så att varje tryckluftsstyrd vattenventil stod öppen under 5 
minuter. Efter att den sista tvättningen avslutats inspekterades batterierna ytterligare en gång. 
Dessa befanns vara rena och den tunna fiberfilm som fanns innan tvätten var borta. Ett problem 
är dock att det inte är möjligt att se längre in i varje batteri än ca 2 dm. Huruvida fiberfilmen även 
bortom synfältet tvättats bort går inte att säkert fastställa. 
 

5.2.1 Resultat av tvättningen 
För att kunna se om tvättningen resulterat i en förbättrad prestanda av AHR jämfördes data före 
och efter tvätt. För att rättvist kunna jämföra AHR före och efter tvätt sattes följande krav upp: 
 
• Produktion PM7 32-33 ton/h. Detta för att temperaturen ut från AHR är beroende av 
produktionen på PM7. 
 
• Flöde genom AHR 1450-1550 l/m. Flödet har inte lika stor betydelse för temperaturen som 
produktionen och genom att välja data vid flöden inom det här intervallet är effekten av flödet 
borttaget.  
 
Med ovanstående urval tillåts returtemperaturen från samhället att variera. Detta har emellertid 
ingen betydelse när det gäller utgående temperatur från AHR. Se figur 12 nedan. Denna 
sortering gav 179 olika mätdata mellan 2002-10-04 och 2003-01-19. Före tvättningen var 
medeltemperaturen ut från AHR 61,12°C och efter tvättningen 62,38°C. Den förbättring som 
uppmättes är för liten för att kunna dra några egentliga slutsatser. Någon större effekt av 
tvättningen vad det gäller temperatur på utgående vatten från AHR kunde således inte påvisas. 
Däremot är det tydligt att batteriytorna blev renare. Detta åskådliggörs i bilaga 5. 
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Under ett stopp på PM7 v. 5 2003 undersöktes växlaren på nytt för att se hur väl den 
automatiska tvättningen fungerat under tiden som gått sedan stoppet i december. 
Batteriplåtarna var i stort sett fria från de fiberbeläggningar som fanns före tvättningen i  
december. Med tanke på detta är det rimligt att anta att den kraftigare nedsmutsningen som 
fanns på växlarytorna i december berodde på den avstängda tvättvattenventilen. 
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Figur 12 Utgående temperatur ur AHR som funktion av ingående temperatur i AHR. Som 
plotten visar finns inget direkt samband mellan returtemperatur från samhället och 
utgående temperatur ur AHR. 
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6 Returtemperaturens effekt på spillvärmeutnyttjandet 
Eftersom det är fjärrvärmenätets funktion som styr returtemperaturen från samhället ligger det 
på Övik Energis ansvar att av eget intresse jobba för att sänka returen. En temperatursänkning 
på 1°C vid normalt fjärrvärmeflöde vintertid på 1500l/m ger 

kWTcVP p 100118,49801500 ≈⋅⋅⋅=∆⋅⋅⋅=
•

ρ ,    (6.1) 
en effekt som annars måste produceras med prima energi vid M-real. Det inses lätt att i 
sammanhanget relativt stora pengar finns att tjäna redan vid små förbättringar. Om 
medelreturtemperaturen sänks med 1° under eldningssäsongen är vinsten för Övik Energi i 
storleksordningen 100 000 kr/år. Vinsten baseras på prisuppgifter från M-reals energirapport 
2002. 

6.1 Faktorer som påverkar returtemperaturen 
Det är som tidigare nämnt fjärrvärmenätets egenskaper som ger olika returtemperaturer. Det 
ideala fjärrvärmenätet ger samma returtemperaturer oavsett effektbehov. Verkligheten ser dock 
annorlunda ut. Framförallt två saker påverkar fjärrvärmens returtemperatur i Husum. I en liten 
tidsskala, ungefär 12 timmar är det variationer av flödet som ger upphov till förändringar av 
returtemperaturen. Svängningarna beror på den minskade avkylningen i undercentralerna som 
flödesökningen ger upphov till. Dessa svängningar är tillfälliga och som störst ungefär 4°C. 
Bilaga 4 åskådliggör svängningarna på returtemperaturen. 
 
I ett mycket längre tidsperspektiv, ungefär ett kvartal, syns det att utomhustemperaturen 
påverkar returtemperaturen. I och med att det blir kallare ute stiger tilloppstemperaturen och 
returen likaså. Sambandet mellan stigande tilloppstemperaturer och returtemperaturer är 
ungefär en till tre. Det vill säga att för varje satsat grad på tilloppstemperaturen stiger 
returtemperaturen med ungefär 0,3°C. Figur 13, nedan, redovisar de förändringar av 
returtemperaturen som indirekt beror på utomhustemperaturen. (Se även bilaga 4). 

 
De förändringar av returtemperaturen som kommer av utomhustemperaturen och flödet kommer 
alltid att förekomma. Genom optimering av undercentralerna kan dock returtemperaturkurvan 
förskjutas neråt vertikalt, (se figur 1 och 2, bilaga 4). 

Returtemperatur som funktion av tilloppstemperatur

40

45

50

55

60

65

70

60 70 80 90

Tilloppstemperatur

R
et

ur
te

m
pe

ra
tu

r Fjärrvärme retur samhälle

Figur 13 Punkterna redovisar returtemperaturen från fjärrvärmenätet som funktion av 
tilloppstemperatur. Data är taget från 1 augusti 2002 till 23 januari 2003. Eftersom 
tilloppstemperaturen följer utomhustemperaturen syns det att det finns ett samband 
mellan utomhustemperatur och returtemperatur. 
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7 Fotbollsplanens inverkan på fjärrvärmenätet 
Husums IF äger i Husum en konstgräsplan som avses värmas med fjärrvärme. Fotbollsplanen 
skulle vara inkopplat på fjärrvärmenätet senast 2003-02-18. Intentionen från Husum IF:s sida 
var att då börja uppvärmningen så att planen är spelklar inför månadsskiftet februari-mars. 
Genom att jämföra anläggningen i Husum med en liknande befintlig anläggning i Skellefteå har 
effekten av inkopplandet av fotbollsplanen kunna uppskattas. 

7.1 Effektbehov 
Initialt kommer effektbehovet för att tina upp planen vara väldigt stort. Inför uppstart skottas 
planen så noggrant som möjligt utan att skada konstgräset. Trots detta kommer en del snö och 
is att ligga kvar och avsevärda mängder is kommer att måsta smältas och förångas.  
Skellefteå kommun driver en nära nog identisk anläggning som den i Husum. När fotbollsplanen 
i Skellefteå togs i bruk inför vårsäsongen 2002 krävdes en värmeeffekt på 1600-2000kW de 
första tre dagarna. Under de första sju dagarna var medeleffekten ca 1560 kW. Därefter sjönk 
effektbehovet förutom vissa dagar med nederbörd. Under de första sju dagarna var 
medeltemperaturen utomhus –8,3°C.  
 
Vid normaldrift, efter upptining, är effektbehovet något så när proportionellt mot 
utomhustemperaturen som figur 14 nedan visar. Eftersom nederbörd ökar effektbehovet är det 
svårt att hitta ett exakt linjärt samband mellan temperatur och effekt. 
 

7.2 Värmeväxlare 
Värmeväxlaren är i Husum, liksom i Skellefteå, dimensionerad till 2 MW. Vid upptining av 
planen inför varje vårsäsong krävs, enligt Lasse Bergqvist, som är med och driver fotbollsplanen 
i Skellefteå, minst 50°C i slingorna för att upptiningen skall ta rimligt lång tid; ungefär en vecka. 
Vid maxeffekt i Husum skall slingorna matas med 35-gradigt vatten, men med ett avsevärt 
högre flöde. Här torde det finnas utrymme för justeringar. 
 

7.2.1 Styrventil till värmeväxlaren 
I anslutning till värmeväxlaren i Husum sitter det en ventil med kvs-värde 78. Det innebär att vid 
en tryckdifferens på 1 bar över ventilen är flödet 78 m 3 /h, eller omräknat 1300 l/m. Motsvarande 
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Figur 14 Värdena visar data taget under normal drift av fotbollsplanen i Skellefteå 
senvintern 2002. 
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ventilstorlek i Skellefteå är kvs-31. Husum IF har uppenbarliggen blivit rådda att köpa en 
alldeles för stor ventil som måste strypas för att nätet inte skall kortslutas vid uppstart av 
fortbollsplanen. 

7.3 Maximal effekt vid uppstart 
Fotbollsplanen skall varje år värmas för att kunna ge intresserade fotbollslag i Husums 
omgivningar möjlighet att träna på konstgräs fån mars och framåt. Eftersom bokningen av 
planen görs långt före mars månads inträde är det svårt att sia om väderleken vid uppstarten av 
planen. För att kunna värma planen vid så kallt väder som ned till -10˚C är värmeväxlaren stor; 
effekten är hela 2 MW vid dimensionerande flöden och temperaturer.  
 
Vid maximal effekt på värmeväxlaren har primärsidans ∆T av konsulten som dimensionerade 
anläggningen satts till 40°C. För att nå en effekt på 2 MW med det temperaturfallet krävs ett 
volymflöde på primärsidan på 
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730 l/m är en normaldag knappt hälften av det flöde som cirkulerar i fjärrvärmen i Husum. Med 
tanke på att den befintliga cirkulationspumpen redan har får låg kapacitet kommer inte 
differenstrycket att kunna upprätthållas. Uppenbart är det alltså nödvändigt att vidta åtgärder för 
att så långt som möjligt få ner flödet till fotbollsplanen. En metod för att hålla ned flödet på 
fjärrvärmenätet är att höja tilloppstemperaturen. Genom denna åtgärd kan flödet hållas lågt och 
erforderlig effekt ändå uppnås. 
 
Om tilloppstemperaturen under upptiningen av fotbollsplanen höjs till ca 90° kan en direkt 
jämförelse med Skellefteå göras. Det högsta dygnsmedelflödet som uppmättes 2002 i 
Skellefteå uppgick till ca 600 l/m. Under det aktuella dygnet var ∆T-medel 52,3°C över 
primärsidan på värmeväxlaren och medeleffekten 2,14 MW. Medeltemperaturen utomhus var 
detta dygn –8,6°C.  
 
En skillnad som finns mellan Husums och Skellefteås anläggningar är att i Husum sitter en 
frekvensstyrd cirkulationspump på sekundärsidan. Genom detta finns ytterligare en parameter i 
styrningen av effekt. Genom att hålla ned sekundärflödet kan en högre temperatur erhållas och 
således kyls även sekundärflödet mera, eftersom uppehållstiden i sekundär nätet blir längre. 
Det kallare sekundärflödet ger i sin tur en högre bättre avkylning av primärvattnet i 
värmeväxlaren 

7.4 Returtemperatur vid uppstart 
Med likadana flöden och temperaturer som i Skellefteå-fallet ovan kommer returen från 
samhället att påverkas markant av flödet från fotbollsplanen. Vid den utomhustemperatur som 
rådde i Skellefteå då kan man i Husum förvänta ett totalt medeleffektbehov på fjärrvärmenätet 
på ca 2MW. (Se figur 15, sidan 21.) 
 
Om tilloppstemperaturen på fjärrvärmenätet sätts till 90°C påverkas både returtemperaturen och 
flödet genom fjärrvärmenätet på ett sätt som är svårt att exakt förutse. En kvalificerad gissning 
är att returtemperaturen kommer att vara den temperatur som kan förväntas vid normal 
tilloppstemperatur vid aktuell utomhustemperatur. För att få ett värde till räkneexemplet nedan 
har minimal utomhustemperatur satts till -15°C. Vid denna utomhustemperatur kan en 
returtemperatur på 55°C förväntas. (Se bilaga 4.) För att upprätthålla effekten 2MW med denna 
antagna returtemperatur kommer nödvändigt flöde att uppgå till 
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Genom att ett så förhållandevis lågt flöde erhålls från fjärrvärmenätet exklusive fotbollsplanens 
flöde kommer returtemperaturen i stort att påverkas enligt 
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Redan vid uppstarten kommer värmeväxlingen vid fotbollsplanen att medföra lägre 
returtemperaturer från fjärrvärmen. Scenariot enligt ovan är rimligt, men att det är en exakt 
förutspåelse kan inte utlovas. 
 
Vid en uppstart enligt ovan kommer andelen spillvärme som nyttjas till fotbollsplanen att uppgå 
till ca 25 %. Givetvis kommer den högt satta tilloppstemperaturen att kosta mycket prima värme 
men det är nödvändigt för att kunna hålla ner flödet och på så vis slå vakt om differenstrycket 
över nätet. Vidare kan en gynnsam väderlek minska det totala energibehovet kraftigt.  
 

7.5 Maximal tillgänglig effekt 
Avtalet mellan Övik Energi och före detta MoDo Paper, nuvarande M-real, medför att den övre 
gränsen för den energi som skall levereras är 8500 MWh/år. Enligt avtalet från 1992 skall 80% 
av detta, eller 6800MWh/år, vara spillvärme och den resterande energin ångvärme. Den 
maximala momentaneffekten är 5 MW och består av enbart ångvärme. 
 
Enligt figur 15, ovan, är effektbehovet på nätet i det stora hela linjärt proportionellt mot 
utomhustemperaturen. I och med att mätaren för effekten på ångvärmeväxlaren bottnar i 3 MW 
visas ej effekter över 3MW. Interpolation av linjen som punkterna bildar ger en indikation om att 
effektbehovet i samhället är ungefär 4MW vid -35°C vilket ger en marginal på 1 MW till den 
maximala effekten. 
 
Vid kallt väder i samband med uppstarten får effektbehovet från fjärrvärmenätet totalt uppgå till 
som mest 5 MW för att alla abonnenters värmebehov skall kunna säkerställas. Redan vid -10°C 
kan fjärrvärmenätet exklusive fotbollsplanen kräva så mycket som 2,5 MW. (Se figur 15, ovan.) 
Ett driftstopp på PM7 vid ett sådant tillfälle skulle alltså medföra att ca 4,5 MW skall tas från 
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Figur 15 Serien visar totaleffekten på fjärrvärmenätet i Husum 
under tiden 1 augusti 2002 till 23 januari 2003. 
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ångvärmeväxlaren. Med tanke på att effekten på fjärrvärmenätet exklusive fotbollsplanen aldrig 
har överstigit 2,5 MW vid –10°C ute finns vid den utomhustemperaturen en marginal på 500 
kW. Att köra igång fotbollsplanen vid lägre temperaturer än så är inte tillrådigt. 

7.6 Returtemperatur vid låg effekt 
När effektbehovet från fotbollsplanen sjunker kommer storleken på värmeväxlaren vid planens 
undercentral att ge upphov till väldigt låga returtemperaturer. Redan vid effekter på 300- 
400 kW har ∆T på primärsidan i Skellefteå varit runt 60°C. En fördel när det gäller temperaturer 
ut från värmeväxlaren i Skellefteå kontra den i Husum är den högre tilloppstemperatur som 
Skellefteåkraft använder. Med en högre tilloppstemperatur kan flödet hållas lägre och därmed 
kommer även temperaturen ut från värmeväxlaren att sjunka. 
 
Även med de lägre temperaturer som finns i Husum kommer temperaturen ut från 
värmeväxlaren vid fotbollsplanen att vara mycket lägre än returtemperaturen från det övriga 
nätet. Exakt hur låg returtemperaturen kommer att vara är svårt att fastställa men ett ∆T på ca 
50°C är ingen omöjlighet. Detta inses efter ytterligare en jämförelse med Skellefteås 
anläggning, där man vid effekter på 300-400 kW har en temperatur ut från värmeväxlaren på ca 
15°C. Den temperaturen skall vara möjlig att nå även i Husum. 
 
Vid en utomhustemperatur på 0°C och en tilloppstemperatur på 65°C kommer således returen 
från fotbollsplanen att kunna vara 15°C. I och med detta kommer endast ungefär 12 % av 
energin till fotbollsplanen att tas från ångvärmeväxlaren. Med en effekt på 350 kW och ett ∆T på 
50°C kommer flödet på primärsidan av värmeväxlaren att vara 
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Returtemperaturen totalt från fjärrvärmen kommer att påverkas enligt följande; 
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Det medför alltså en sänkning av returtemperaturen på 2,8°C. Effekten på spillvärmeväxlaren 
kommer vid normaldrift således att uppgå till 
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8 Slutsatser 
Examensarbetet har visat att spillvärmeväxlarens fungerar så bra den kan under rådande 
driftsförhållanden. Att spillvärmen inte kommer upp i den andel som antogs 1992 beror till 
största delen av att returtemperaturen från samhället är 10°C varmare än vad som antogs och 
att temperaturen ut ur AHR är ca 3°C lägre än vad som utlovats. En utgående temperatur på 
65°C uppnås genom längre uppehållstid i växlaren. I och med att returtemperaturen är högre 
måste flödet genom fjärrvärmenätet ökas för att effektbehovet på nätet skall tillgodoses. 
Därigenom minskar uppehållstiden i växlaren och temperaturen ut från densamma sjunker. 
 
Sammantaget ger dessa två försämrade temperaturer en betydligt lägre maximal effekt än vad 
som antogs 1992. Genom detta är de beräkningar som gav spillvärme/ångvärmefördelningen 
baserade på felaktiga antaganden.  
 
Vidare har styrningen av produktionsanläggningen inte varit optimal. I och med att flödet 
begränsades till 1440 l/m utnyttjades inte AHR:s fulla kapacitet. Dessutom har styrningen av 
tilloppstemperaturen medfört att det under sommaren går åt prima energi trots att behovet för 
detta inte finns. Som exempel användes under sommaren 2002 ca 650 MWh prima energi till 
uppvärmning av fjärrvärmen. 
 
Slutligen har de åtgärder som satts in för driften vid tillfälliga driftsstörningar ytterligare försämrat 
effekten av AHR. Detta tydliggörs i bilaga 3. 
 
De ovan nämnda felaktigheterna i styrningen tillsammans med den felaktiga returtemperaturen 
från samhället har medfört att andelen spillvärme inte nått de utlovade 80%.  
 

8.1 Förslag till vidare åtgärder 
Förutom vad som redan har gjorts under examensarbetet finns det en del detaljer som kan vara 
värda att noggrannare se över. Som redan nämnts i kapitel 5 finns det i sammanhanget stora 
ekonomiska vinningar i att sänka returtemperaturen från fjärrvärmenätet. I den åtgärden kan 
Övik Energi direkt påverka andelen spillvärme som produceras. Vid ett normalt fjärrvärmeflöde 
vintertid på 1500 l/m ger en returtemperatursänkning på en grad en effektökning på ca 100 kW 
på AHR. 
 
Vidare måste driftspersonalen som kör produktionsanläggningen få bättre instruktioner om vad 
som skall göras vid olika driftsstörningar. 
 
Låsning av tilloppstemperaturen till ett fast värde bör vara tidsbegränsat. Detta för att förhindra 
att den nödåtgärd, som i undantagsfall kan vara nödvändigt vid låga differenstryck över 
fjärrvärmenätet, inte glöms bort av driftspersonalen. Genom att begränsa den tid som 
tilloppstemperaturen styrs manuellt kommer tilloppstemperaturstyrningen att åter styras 
automatiskt så snart risken för alltför höga flöden upphört.  
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Bilaga 2 
 

 
Kurvorna i bilden visar hur tilloppstemperaturen svänger under drygt 12 timmar den 24 juni, 2002. 
Svängningarna är ett resultat av temperatursvängningarna in till ångvärmeväxlaren. På grund av dessa 
svängningar förbrukas under sommaren ånga trots att energibehovet på fjärrvärmenätet mer än väl skall 
kunna täckas av spillvärme. Med en bättre styrning av flödet genom AHR skulle dessa svängningar 
kunna undvikas. Genom att låta allt fjärrvärmeflöde gå genom AHR kommer ångförbrukningen under 
sommartid att minska. Svängningarna på tilloppstemperaturen kommer dock att finnas kvar så länge 
flödesregleringen inte åtgärdas. 
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 Bilaga 3 

Bilden visar hur tilloppstemperaturen lades i fast läge 29 jan., 18:00. Denna temperatur låg 
sedan kvar ända tills utomhustemperaturen sjönk till -18°, 21 feb. varpå anläggningen larmade 
för alltför lågt difftryck. Åtgärden som gjordes då var att lägga in tilloppstemperaturen i 
automatläge. Tilloppstemperaturen hade då legat på en alldeles för hög nivå under mer än tre 
veckor. Resultat av detta är de låga flödena som syns i bilden. Returtemperaturen sjönk under 
tiden med den för höga tilloppstemperaturen men nettoresultatet blev ändå ett kraftigt sämre 
utnyttjande av spillvärmen.  
 
Enligt M-reals energirapport från 2002 var energiförbrukningen i februari 561 MWh ångvärme 
och 373 MWh spillvärme. Sådana körningar måste i framtiden undvikas. 
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Bilaga 4 

 
 

Figur 1. Kurvorna visar att tillfälliga flödesökningar ger upphov till ökade 
returtemperaturer. Just den här flödesökningen kommer av att 
inomhustemperaturen hos större abonnenter skall läggas på normal 
nivå efter nattsänkning. Tidsskalan är ungefär 12 timmar. 

Figur 2. Kopplingen mellan returtemperatur och utomhustemperatur 
synd väldigt tydligt i kurvorna ovan. Returtemperaturskalan är 30° och 
utomhustemperaturskalan 90°. Det syns att kurvorna förhåller sig som 
en spegling i x-riktning.  
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Bilaga 5 
 

 
 
Kurva över utgående temperatur AHR före den manuella tvättningen av växlaren. De två tydliga hacken strax efter 14:00 och 
strax före 18:30 kommer av tvättningar. Temperaturen ut från AHR har vid tillfällena sjunkit med ungefär 0,7°. 
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Efter tvättningen är temperaturdipparna djupare än före; ungefär 1,4°. Detta tyder på bättre värmeöverförningsförmåga. Att 
temperaturen ut från AHR inte höjdes nämnvärt trots detta torde bero på att värmeöverföringen från kondensatet till 
fjärrvärmevattnet är så pass effektiv att fjärrvärmevattnet trots smutsiga batteriytor når ca. 62°. 
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Förord 
I civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet ingår ett 20 poängs 
examensarbete. Arbetet skall ligga inom det ämnesområde studenten avser ha som inriktning. 
Följande examensarbete är utfört inom institutionen för maskinteknik, avdelningen energiteknik 
på uppdrag av M-reals massa och pappersbruk i Husum.  
 
M-real i Husum levererar värme till Örnsköldsvik Energis fjärrvärmenät i Husum. Värmen 
kommer av två olika källor; dels en ångvärmeväxlare och dels en luft-vattenvärmeväxlare som 
tar vara på spillvärme från torkluft från en av pappersmaskinerna i fabriken. Syftet med arbetet 
har varit att utreda varför andelen spillvärme har varit så låg sedan uppstarten 1992 och vad 
som kan göras för att höja andelen spillvärme. 
 
Arbetet har utförts på M-reals fabrik i Husum under tiden 14 oktober 2002 till månadsskiftet 
januari-februari 2003. 
 
Under arbetets gång har jag kommit i kontakt med många olika avdelningar inom M-real och 
alltid blivit positivt bemött. Jag vill helst tacka min handledare vid M-real Kent Sondell och 
personalen på K91 som alltid ställt upp när jag har behövt hjälp. 
 
Examensarbetet har varit en intressant inblick i arbete inom industrin och jag är tacksam för att 
jag fått möjlighet att utföra arbetet hos M-real. 
 
 
Husum 2003-03-20  Jonas Strandberg 
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Sammanfattning 

Övik Energi AB driver i Husum ett fjärrvärmenät som tillföres energi från M-reals pappersbruk i 
Husum. Värmen produceras dels genom återvinning av torkluft från en av pappersmaskinerna 
och dels i en ångvärmeväxlare. Andelen återvunnen värme kontra prima värme antogs, innan 
fjärrvärmenätet togs i drift 1992, uppgå till 80% respektive 20% vardera. Andelen spillvärme har 
emellertid visat sig vara betydligt lägre än dessa 80%. Som exempel har andelen under tiden 
1998-2001 varit ca 55% av nätets totala värmebehov på 7000 MWh/år.  
Syftet med examensarbetet är att utreda varför andelen spillvärme varit så låg och dessutom 
föreslå åtgärder för att höja spillvärmeproduktionen. 
 
Vidare skall en uppvärmd fotbollsplan kopplas in på nätet. Effekten av denna inkoppling skall 
belysas och beräknas. 
 
Spillvärmen tas till vara i en anläggning kallat AHR-torn. AHR står för Aqua Heat Recovery; 
alltså värmeåtervinning med vatten. Torkluften passerar i detta torn flera steg av värmeväxlare 
där värmen avges till vatten som strömmar i batterierna. De två nedersta stegen i tornet hör till 
fjärrvärmeproduktionen. Rent produktionstekniskt fungerar dessa växlare som de skall, men i 
och med att de yttre förutsättningarna för värmeöverföringen inte överensstämmer med vad 
som utlovades ger spillvärmen inte den utlovade effekten. 
 
Det är främst den högre temperaturen in i växlaren som bidrar till den lägre effekten. Ingående 
vattentemperatur, d.v.s. returtemperaturen från fjärrvärmenätet, är ca 50°C istället för utlovade 
40°C. Vidare är heller inte temperaturen ut ur växlaren de utlovade 65°C utan normalt ca. 62°C. 
Den lägre temperaturen ut ur växlaren beror till viss del på att flödet genom växlaren måste 
hållas högre än vad som antagits. Detta ger en högre effekt på värmeväxlaren men en lägre 
utgående temperatur. 
 
Felaktiga styrprinciper har ytterligare minskat andelen spillvärme. Dels har flödet genom AHR 
begränsats till 1440 l/m och dels har styrningen av tilloppstemperaturen varit felaktig. Eftersom 
temperaturen ut från AHR är i stort sett oberoende av flödet, när detta är över ca 1000l/m, 
innebär en flödesbegränsning att AHR:s kapacitet inte utnyttjas till fullo. 
 
Genom förändringar av styrningen av produktionsanläggningen har utnyttjandet av spillvärmen 
avsevärt förbättrats. Fortsatt justering av styrningen kan ytterligare förbättra 
spillvärmeutnyttjandet. 
 
Övik Energi AB rekommenderas att försöka sänka returtemperaturen från nätet. Med varje grad 
som returen sjunker, stiger vid normalflöde på fjärrvärmen, effekten på spillvärmeväxlaren med 
ca. 100 kW. 
 
En inkoppling av fotbollsplanen medför i upptiningsskedet en kraftig effektbehovsökning på 
fjärrvärmenätet med så mycket som 2 MW initialt. I detta skede kommer upp till 25% av energin 
komma från spillvärme. Under normal drift kommer upp till 90% av planens värmebehov att 
täckas av spillvärme. Redan vid uppstarten kommer returtemperaturen från nätet att sjunka och 
därigenom höjs effekten på spillvärmeväxlaren.  
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Abstract 
 
Övik Energi AB is in Husum running a district-heating system, which receives its heat from M-
real’s paper mill in Husum. Parts of the delivered heat are produced through heat recovery of 
waste heat in moist air after one of the drying sections on one of the paper machines in the mill. 
The rest of the heat is produced in a steam heat exchanger. The portion of the heat delivered, 
which comes from recovered heat was assumed, before the system was started up in 1992, to 
be 80%. However, the waste heat portion has proved to be substantially lower than the assumed 
80%. As an example the recovered waste heat was between 1998-2001 approximately 55% of 
the system’s total needed heat, which, during the specific period of time, accumulated to 7000 
MWh/year. The purpose of this thesis is to determine why the recovered waste heat portion, of 
the heat delivered, has been so low and furthermore to make suggestions of measures to 
increase the amount of recovered waste heat. 
 
A heated soccer field is to be connected to the district-heating system. The effects of this shall 
also be analysed and calculated.  
 
The waste heat is recovered in an installation called AHR-tower (AHR stands for Aqua Heat 
Recovery). The drying air passes in this tower multiple stages of heat exchangers where the 
heat is transferred from the air to water that is flowing inside the heat exchangers. The two 
lowest stages in the tower belong to the district-heating system. It has been found that the heat 
exchangers that are belonging to the district-heating system are working as expected; however, 
since the external conditions are not corresponding with the promised conditions the waste heat 
cannot reach the promised capacity. 
 
It is foremost the high inlet temperature in the heat exchanger that contributes to the lower 
capacity. The inlet temperature, i.e. the return temperature from the district-heating system, is 
approximately 50°C instead of the promised 40°C. Moreover, the outlet temperature in the heat 
exchanger does not reach the promised 65°C but normally, approximately 62°C. The lower 
outlet temperature is somewhat caused by the larger flow through the heat exchanger which 
gives a higher net output but at a lower outlet temperature. 
 
Incorrect control of the heat exchanger has further lowered the portion of waste heat. The flow 
through the AHR was limited to 1440l/m and the control of the temperature on the outgoing 
water was incorrect. Since the outgoing temperature in AHR is practically independent of the 
flow through AHR when the flow exceeds 1000l/m, a limitation of the flow will limit the capacity of 
AHR.  
 
Through changes in the control of the production unit the use of the waste heat has been 
considerably increased. Further tuning of the process control may result in an increased use of 
the waste heat. 
 
Övik Energi AB is recommended to try to lower the inlet temperature by tuning the district-
heating house stations. For each degree of lowered return water temperature, the output of the 
waste heat exchanger increases with approximately 100 kW. 
 
With the soccer field connected to the district-heating system the power required will increase 
with as much as 2 MW during the initial heating of the field. With this required output, up to 25% 
of the heat will be waste heat. During normal conditions this ratio will be as high as 90 %. From 
the first day of heating the soccer field, the return water temperature will decrease and by this 
increase the output on the waste heat exchanger. 
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A Area (m2) 

pc  Specifik värmekapacitet (kJ/kg·K) 
F Korrektionsfaktor (sortlös) 
 h Värmeöverföringskoefficient (W/m2·K) 
k Värmeledningsförmåga (W/m·K) 
•

m  
Massflöde (kg/s) 

P  effekt (W) 
''
fR  Förmutsningsfaktor (K·m2/W) 

r  Ångbildningsvärme (kJ/kg) 
T  Temperatur (°C) 

T∆  Temperaturskillnad (°C) 
lmT∆  Logaritmisk medeltemperatur (°C) 

U  Värmegenomgångstal (W/m2·K) 
•

V  
Volymflöde (m3/s) 

x  Ångmängd (kg/kg) 
ρ  Densitet (kg/m2) 
 
 


