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Abstract	
When burning fuels with high water or hydrogen content, much of the combustion energy follows the 
moist air that leaves the chimney at the plant. A common example is the combustion of wood fuel or 
household waste in CHP-plants. In order to increase the plant's efficiency and at the same time clean the 
air from sulfur dioxide and metals, a flue gas condensation of scrubber-type can be used. Cool water is 
injected into a filling bed and meets the hot flue gas. When the flue gases are cooled, energy is released by 
the water in the flue gases when vapor turns into liquid form, energy that can be used e.g. to heat the 
district heating network's return line. 
 
This work has been carried out on behalf of Hifab DU-teknik, which in the past year has carried out 
studies and calculations of the flue gas condensation at the Torsvik CHP plant, which has led to improved 
efficiency. Through simulations and calculations in Matlab, this report tries to verify the optimal 
condensate flow calculated by DU technology and study how the plant is affected by changed flows and 
temperatures in the district heating network’s return line. 
 
The authors of this work have put a lot of effort into understanding the theory of heat exchangers and 
energy in moist air in depth. The theoretical framework we set up can be seen as a thorough introduction 
to the subjects and an in-depth study compared to the usual course content during the Bachelor's degree 
program in mechanical engineering at Linköping University. 
 
The goal of the preparatory method work has been to find expressions of the different temperatures in 
the plant that make it possible to simulate changes in the plant. Models have been developed to be able to 
simulate and calculate the outgoing temperatures given different mass flows using the ingoing 
temperatures in a heat exchanger. The model has proven to work well for the heat exchanger, which is 
connected to the district heating network. In the calculations of temperatures out of the filling bed, two 
methods have been tested. The authors’ has studied what happens if the condensate temperature out of 
the filling bed is set to the dew temperature of the flue gases. Attempts have also been made to consider 
the filling bed as a kind of heat exchanger. 
 
The result of the authors' calculations of condensate flow differs to a certain extent from the DU-teknik’s 
calculated condensate flows during a changed boiler load in the plant. To end up at the same result, the 
hot condensate temperature needed to take a slightly higher temperature than the dew temperature. The 
assumption is reasonable to make, but it is difficult to draw any conclusions about the magnitude. 
 
Regarding the method of considering the filling bed as a heat exchanger, there are both successes and 
shortcomings. The success lies in that the trend for the different temperatures seems to be in line with the 
theory that the authors have presented for heat exchangers and what happens when the massflows 
increase or decrease in a heat exchanger. However, the shortcomings lie in the fact that the method does 
not take into account that heat is released during the condensation, but is based entirely on the fact that 
the fluid in the filling bed do not undergo phase transformations. 
 
Two important proposals for continued work are highlighted at the end of the report. It would be 
interesting to study the possibility of considering the filling bed as two separate heat exchangers, where the 
dry flue gases encounter a partial current of the condensate and the moisture in the flue gases meets 
another partial current of the condensate. Furthermore, a desire is made to test the flue gas condensation 
in the future at different condensate flows for a longer period of time in order to achieve stationary 
conditions in the temperatures. The data can later be used to produce mathematical expressions of what 
happens to the outgoing temperatures of the filling bed when the condensate flow changes or when the 
ingoing temperature of the filling bed increases or decreases. 
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Abstrakt	
Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med den 
fuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsle 
eller hushållsavfall i kraftvärmeverk. För att öka anläggningens verkningsgrad och samtidigt rena luften 
från svaveldioxid och metaller kan en rökgaskondensering av skrubbertyp användas. Svalt vatten sprutas 
in i en fyllkroppsbädd och möter där de heta rökgaserna. När rökgaserna kyls frigörs energi genom att 
vattnet i rökgaserna övergår från ångfas till vätskefas, energi som t.ex. kan användas för att värma 
fjärrvärmenätets returledning. 
 
Det här arbetet har utförts på uppdrag av Hifab DU-teknik som det senaste året har utfört studier och 
beräkningar på rökgaskondenseringen vid Kraftvärmeverket Torsvik vilket har lett till förbättrad 
effektivitet. Genom simuleringar och beräkningar i bl.a. Matlab har författarna till den är rapporten 
försökt verifiera de siffror för optimalt kondensatflöde som DU-teknik beräknat samt tittat på hur 
anläggningen påverkas av förändrade flöden och temperaturer i fjärrvärmereturen. 
 
En stor del av arbetet har legat i att förstå teorin kring värmeväxlare samt energi i fuktig luft på djupet. 
Det teoretiska ramverket vi satt upp kan ses som en grundlig introduktion till ämnena och en fördjupning 
av det vanliga kursinnehållet under Högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Linköpings 
universitet. 
 
Målet med det förberedande metodarbetet har varit att hitta uttryck för de olika temperaturerna i 
anläggningen som gör det möjligt att simulera förändringar i anläggningen. Modeller har tagits fram för att 
med hjälp av de ingående temperaturerna i en värmeväxlare kunna simulera och beräkna de utgående 
temperaturerna givet olika massflöden. Modellen har visat sig fungera väl för värmeväxlaren som är 
kopplad mot fjärrvärmenätet. Vid beräkningarna av temperaturer ut ur fyllkroppsbädden har två metoder 
testats. Författaren har studerat vad som händer om kondensattemperaturen ut ur fyllkroppsbädden sätts 
till daggtemperaturen för rökgaserna. Försök har också gjorts att betrakta fyllkroppsbädden som en sorts 
värmeväxlare. 
 
Resultatet av författarnas beräkningar av kondensatflöde avviker till viss del från DU-tekniks beräknade 
kondensatflöden för ändrad pannlast i anläggningen. För att helt hamna på samma resultat behövde den 
varma kondensattemperaturen anta en något högre temperatur än enbart daggtemperaturen. Antagandet 
är rimligt att göra men i vilken storleksordning är svårt att dra några slutsatser kring. 
 
Vad gäller metoden med att betrakta fyllkroppsbädden som en värmeväxlare finns där både framgångar 
och brister. Framgångarna ligger i att trenden för de olika temperaturerna tycks stämma överens med den 
teori som författarna har lagt fram för värmeväxlare och vad som händer när de olika flödena går upp och 
ner i en värmeväxlare. Bristerna ligger dock i att metoden ej tar hänsyn till den värme som frigörs vid 
kondenseringen utan bygger helt på att medierna i bädden ej genomgår fasomvandlingar. 
 
Två viktiga förslag på fortsatt arbete lyfts fram i slutet av rapporten. Författarna ser dels att man i 
framtiden studerar möjligheten att betrakta fyllkroppsbädden som två separata värmeväxlare där de torra 
rökgaserna möter en delström av kondensatet och fukten i rökgaserna möter en annan delström av 
kondensatet. Vidare framförs en önskan om att man i framtiden testkör rökgaskondenseringen vid olika 
kondensatflöden under en längre tid för att uppnå stationära förhållanden i temperaturerna vilka senare 
kan användas för att ta fram matematiska uttryck för vad som händer med de utgående temperaturerna ut 
ur fyllkroppsbädden när kondensatflödet förändras eller när den ingående temperaturen till 
fyllkroppsbädden ökar eller minskar. 
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Nomenklatur	
 
Symbol    Beskrivning   Enhet 
𝑄   Effekt   [W] 
𝑄"#   Effekt in i system  [W] 
𝑄$%   Effekt ut ur system  [W] 
𝑚   Massflöde   [kg/s] 
𝑚'(,"#   Massflöde rökgaser in  [kg/s] 
𝑚'(,$%   Massflöde rökgaser ut  [kg/s] 
𝑚*+#,,"#   Massflöde kondensat in  [kg/s] 
𝑚*+#,,"#   Massflöde kondensat ut  [kg/s] 
𝑚-./+00   Massflöde avlopp  [kg/s] 
𝑚12+   Massa vatten   [kg] 
𝑚3   Massa torr luft   [kg] 
𝑚"   Massa ideal gas   [kg] 
𝑚å   Massa ånga   [kg] 
h   Entalpi   [kJ/kg] 
hånga   Entalpi för ånga  [kJ/kg] 
hvätska   Entalpi för vätska  [kJ/kg] 
ℎ'(,"#   Entalpi rökgaser in  [kJ/kg] 
ℎ'(,$%   Entalpi rökgaser in  [kJ/kg] 
ℎ*+#,,"#   Entalpi kondensat in  [kJ/kg] 
ℎ*+#,,$%   Entalpi kondensat in  [kJ/kg] 
ℎ3   Entalpi torr luft  [kJ/kg] 
𝐶0   Specifik värmekapacitet  [kJ/kg*K] 
𝐶𝑝3   Specifik värmekapacitet torr luft [kJ/kg*K] 
𝐶𝑝å   Specifik värmekapacitet vattenånga [kJ/kg*K] 
T   Temperatur   [°C] 
DT   Temperaturskillnad  [°C] 
𝑇,-((   Daggpunkt   [°C] 
Tkond,cold   Temperatur kondensat kall  [°C] 
Tkond,hot   Temperatur kondensat varm  [°C] 
TFV,cold   Temperatur fjärrvärmeretur  [°C] 
TFV,hot   Temperatur fjärrvärme ut  [°C] 
𝑥   Massfuktkvot                                       [kg/kg torr luft] 
r   Ångbildningsvärme  [kJ/kg] 
j   Relativ fuktighet  [-] 
𝑝å   Partialtryck ånga  [bar] 
𝑝3   Partialtryck torr gas  [bar] 
𝑝%+%   Totaltryck   [bar] 
𝑝å"   Mättningstryck ånga  [bar] 
𝑝"   Partialtryck ideal gas  [bar] 
V   Volym   [m3] 
𝑅"   Gaskonstant ideal gas  [J/kg K] 
𝑀"   Molmassa ideal gas  [kg] 
𝑀å   Molmassa vatten  [kg] 
𝑀3   Molmassa torr gas  [kg] 
𝑈     Värmegenomgångskoefficient  [W/m2 K] 
𝐴    Area   [m2] 
𝜗      Medeltemperaturdifferens  [K] 
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𝜗	   Temperaturdifferens  [K] 
𝜂B   Verkningsgrad primär  [-] 
𝜂2   Verkningsgrad sekundär  [-] 
D   Temperaturdifferens  [K] 
Θ   Temperaturdifferens  [K] 
𝑦   Parameter   [-] 
𝛽   Parameter   [-] 
C   Värmekapacitetsflöde  [W/K] 
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 Introduktion	
Nedan ges en introduktion till rökgaskondensering samt en förklaring av uppdragsgivare och arbetets syfte 
och frågeställningar. De avgränsningar som har gjorts presenteras i slutet av introduktionen. 

 Bakgrund	
Vid förbränning av bränslen med hög vatten-eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med den 
fuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Sådana bränslen kan vara torv, trädbränsle och 
hushållsavfall och förekommer vanligtvis i kraftvärmeanläggningar. För att öka anläggningens 
verkningsgrad och samtidigt rena luften kan en rökgaskondensering användas. När rökgaserna kyls frigörs 
energi genom att vattnet i rökgaserna övergår från ångfas till vätskefas, energi som t.ex. kan användas för 
att värma fjärrvärmenätets returledning. [1] 
 
I Kraftvärmeverket Torsvik, som ägs av Jönköping Energi, 
har man vid panna 2 installerat en rökgaskondensering enligt 
modellen nedan (figur2). Det är en biobränsleeldad panna där 
varma, fuktiga, rökgaser om ca 160 - 170 °C kommer in i 
kondenseringstornet och möter det svala kondensatvattnet, 45 
- 55 °C. Genom kondensation överförs energin från 
rökgaserna till kondensatflödet som sedan transporteras med 
hjälp av kondensatpumpen till värmeväxlaren mot 
fjärrvärmereturen. För att sänka rökgastemperaturen 
ytterligare har man i Torsvik valt att installera en luftfuktare i 
processen där kall och torr utomhusluft möter kondensatet 
och sedan förs in i pannan i form av uppvärmd, fuktig luft. 
 
Det här arbetet har utförts på uppdrag av Hifab DU-teknik som det senaste året har utfört studier och 
beräkningar på rökgaskondenseringen vilket har lett till förbättrad effektivitet. Kontaktperson har varit 
Torbjörn Walfridsson som ligger bakom beräkningarna och som har haft som mål att författarna till denna 
rapport skall, genom simuleringar och beräkningar i bl.a. Matlab, verifiera de siffror han fått fram samt 
titta på hur anläggningen påverkas av förändrade flöden och temperaturer i fjärrvärmereturen. 
 
Arbetet kommer att fokusera på den första delen av rökgaskondenseringen, bädd 1. Man kan välja att 
antingen köra anläggningen med båda bäddarna samt luftfuktaren eller enbart bädd 1 genom att reglera 
kondensatflödet. Regleringen är konstruerad så att bädd 1 i figur 2 kan tillföras maximalt 950 m3/h. För 
att ytterligare kyla rökgaserna kan bädd 2 och luftfuktaren aktiveras genom att kondensatpumpen ökar till 
maximalt 1150 m3/h. I det läget skruvas reglerventilen till bädd 1 ned till 800 m3/h. Resterande 
kondensatflöde (1150 - 800=350 m3/h) tillförs till luftfuktaren och så småningom till bädd 2. 
 
 
 
 
 

 	

Figur	1.	Kraftvärmeverket	Torsvik,	söder	om	
Jönköping.	[11]	

Figur	2.	Modell	av	rökgaskondenseringen	i	biobränslepannan	i	Torsviks	kraftvärmeverk	utanför	
Jönköping.	[2]	
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 Syfte	
Att jämföra Hifab DU-tekniks flödesberäkningar för kondensat i rökgaskondenseringen, då rökgaserna 
kyls ner till 45 °C, med våra egna simulerade flödesberäkningar. Villkoren för detta är att temperaturen i 
rökgaserna in i rökgaskondenseringen är låst till 168 °C, kondensattemperaturen efter bädd 1 antas vara 
samma temperatur som rökgasernas daggpunkt samt att pannlasten varieras från 40-100 MW. 
 
Arbetet syftar också till att undersöka hur rökgaskondenseringen påverkas av förändrade volymflöden och 
temperaturer på fjärrvärmereturen. I denna studie är pannlasten låst till 100 MW och temperaturen för 
fjärrvärmereturen studeras i fallen 40, 45 samt 50°C. Volymflödet för fjärrvärmereturen varieras från 700-
1500 m3/h. 

 Frågeställningar	
• Hur skiljer sig våra simulerade uträkningar av kondensatflöde med DU-tekniks? 
• Vad händer med rökgaskondenseringen när fjärrvärmereturens temperatur och flöde förändras i 

följande fall?  
1. Då kondensattemperaturen efter kondenseringen är låst till daggpunkten för rökgaserna  
2. Då bädd 1 betraktas som en motströmsvärmeväxlare och varierar kondensatflöde, 

fjärrvärmeflöde och temperatur på fjärrvärmereturen. 

 Avgränsningar	
För att förenkla uppgiften har vi valt att endast studera rökgaskondensering med bädd 1. Vi utesluter alltså 
luftfuktaren från systemet samt bädd 2 som annars hade tillfört ett kondensatflöde på som mest 350 m3/h 
med temperaturen 25-35°C. Detta medför att temperaturbalansen i systemet kommer se annorlunda ut 
jämfört de temperaturer som finns att studera i processbilden (bilaga 1) för Kraftvärmeverket Torsvik, 
som har både luftfuktaren och bädd 2 i drift. 
 
För att ytterligare förenkla uppgiften har vi valt att endast låta bränslefukthalten och pannlasten variera när 
vi jämför Walfridssons resultat med våra simuleringar, medan resterande betraktas vara låsta till ett värde. I 
våra alternativa simuleringar låter vi temperatur på fjärrvärmereturen och fjärrvärmeflödet variera istället. 
Detta innebär att dessa inte kommer att ge svar på vad som händer vid ändrad pannlast eller fukthalt. 
 
Våra simuleringar betraktar som tidigare nämnts endast rökgaskondenseringen, som är en liten del av hela 
anläggningen. Rökgaskondenseringen påverkar anläggningen på flera sätt som att höja temperaturen ut till 
fjärrvärmereturen, öka luftfukthalten och värma upp lufttillförseln till pannan. Detta medför i praktiken att 
pannan kan köras på en lägre last med lägre bränsleförbrukning som följd. Vi har valt att inte ta hänsyn till 
dessa aspekter, likväl som ekonomiska aspekter.  
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 Teoretiskt	ramverk	
Här följer den teori vi har behövt för att förstå rökgaskondensering på djupet samt för att kunna skapa 
lämpliga modeller för beräkning och simulering. Ett antal ekvationer och uttryck presenteras här nedan 
som vi sedan refererar till i avsnitt 3, metod, där vi visar hur de används i praktiken. 

 Rökgaskondensering	
Rening av rökgaser i en förbränningsanläggning sker i flera steg. Efter stoftavskiljande processer som t.ex. 
elfilter kan rökgaserna föras in i en rökgaskondensering. Reningen kan ske dels genom direkt värmeväxling 
i en skrubber (tvättorn) eller genom indirekt värmeväxling i en värmeväxlare (som t.ex. tubvärmeväxlare 
eller lamellvärmeväxlare) [1]. I panna 2 i kraftvärmeverket Torsvik används en skrubber där kylvattnet står 
i direkt kontakt med rökgaserna. Det svala kondensatvattnet (45-55 °C) tillförs, som beskrivs i figuren 
nedan, till fyllkroppsbädden som ökar värmeöverföringen genom att fördela vattnet väl i 
kondenseringstornet. Rökgaserna på 160-170 °C kyls då ned till under daggpunkten varvid vattenångan 
övergår till vätskefas och kondensationsvärme frigörs, s.k. latent värme. 
 

 
Figur	3.	Grundkomponenterna	i	första	steget	i	Torsviks	rökgaskondensering	med	fyllkroppsbädd.	[2]	

 
Genom kondenseringen tillförs inte bara energi till t.ex. ett fjärrvärmenät. Man binder också föroreningar 
som t.ex. svaveldioxid, fenoler i form av stoft samt metaller och organiska föroreningar [1]. Eftersom 
rökgaserna kondenseras ökar vattenmängden i kondensatkretsen. För att systemet inte skall bli överfullt 
ledes det ut ett delflöde av kondensatet till ett avlopp 
där rening av det förorenade vattnet sker i flera steg 
innan det leds ut i dagvattnet. 
 
En vanlig användning av kondensationsvärmen som frigörs är att 
värma returvattnet i fjärrvärmenätet. Här sker en uppvärmning 
av fjärrvärmereturen om ca 10-15 °C innan det flödar vidare till 
kraftvärmeverket för den slutliga uppvärmning av 
fjärrvärmevattnet. Själva kondenseringen i sig binder inte 
kväveoxider eller koldioxid men genom uppvärmning av 
fjärrvärmevattnet som går in till kraftvärmeverket minskar 
emissionerna per utvunnen energienhet och i förlängningen 
också bränsleåtgången. Detta leder till besparingar ur både 
kostnads- och miljöperspektiv och ökar verkningsgraden för 
kraftvärmeverket med 20-30%, vilket i slutändan kan nå en 
”verkningsgrad” på över 100% [1]. 
 	

 

Figur	4.	Det	ca	40	m	höga	kondenseringstornet	i	
rökgaskondenseringen	vid	panna	2	i	Kraft-
värmeverket	Torsvik.	(Foto:	Andreas	Björk) 
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 Energiflöden	i	fyllkroppsbädden	
Genom att använda termodynamikens första huvudsats för öppna system kan en energibalans sättas upp 
för fyllkroppsbädd 1. En systemgräns sätts lämpligtvis runt själva bädden, enligt figuren nedan, där 
inkommande energi är rökgasvärme samt kallt kondensat och utgående energi är svala rökgaser samt 
uppvärmt kondensat. 
 

 
Figur	5.	Energier	in	och	ut	ur	fyllkroppsbädd	1.	

I rökgaskondenseringens fyllkroppsbädd är det värmeenergi av två slag, det ena är värmeenergi i 
kondensat och det andra värmeenergi i fuktig rökgas. Varje energiflöde beräknas genom ekvationen 
 
𝑄 = 𝑚 ∗ ℎ      (2.1) 
 
där 𝑚 är massflödet av kondensat respektive rökgas och ℎ är entalpin för mediet. Energibalansen ger 
följande ekvation 
 
𝑚'(,"# ∗ ℎ'(,"# − 𝑚'(,$% ∗ ℎ'(,$% + 𝑚*+#,,"# ∗ ℎ*+#,,"# − 𝑚*+#,,$% ∗ ℎ*+#,,$% = 0   (2.2) 
 
För en ideal gas eller processer utan fasomvandling kan entalpin ℎ skrivas på formen  
 
ℎ = 𝐶0 ∗T   [3]     (2.3) 
 
Ovanstående omskrivning kan grovt ses gälla för kondensatet men ej för rökgaserna. Hur beräkningar av 
entalpin i rökgaserna går till redogörs i avsnitt 2.2.3. Notera att två olika massflöden förekommer för 
rökgaserna respektive kondensatet. Detta beror på att massa i form av vätska övergår från rökgaserna till 
kondensatet genom kondensation. 
 
 	



 

7 
 

 Förändring	av	massflöden	genom	kondensation	
I och med att en kondensering av fukten i rökgaserna sker ökar således massflödet av kondensat samtidigt 
som massflödet för rökgaserna minskar. För att förhindra att systemet blir överfullt används ett avlopp 
som tappar av tillräcklig mängd kondensat för att hålla kondensatmassan konstant i processen. Hur 
mycket kondensat som tappas av till avloppet, dvs hur mycket 𝑚*+#,,$% ökar jämfört med 𝑚*+#,,"# kan 
beräknas genom ekvationen 
 
𝑚*+#,,$% = 𝑚*+#,,"# + 𝑚-./+00    
 
Med omskrivningen 
 
𝑚-./+00 = 𝑚'(,"# ∗ (𝑥B − 𝑥2)  [2]  
 
fås slutligen   
 
𝑚*+#,,$% = 𝑚*+#,,"# + 𝑚'(,"# ∗ (𝑥B − 𝑥2)    (2.4)
  
där x är massfuktkvoten i rökgasen innan respektive efter fyllkroppsbädden, vilken beräknas genom 
redogörelserna i avsnitt 2.2.2. 

 Energi	i	fuktig	luft	
I de flesta bränslesorter förkommer fukt i olika mängder som förångas under förbränningsförloppet. För 
att fukten ska förångas åtgår en avsevärd mängd energi till fasomvandlingen, även kallad 
ångbildningsvärme, vilket resulterar i en lägre temperatur med en högre fukthalt i rökgaserna. [4] 
 
I fortsättningen karaktäriseras fuktig luft som en blandning av torr luft och vatten i ångform. Torr luft 
betraktas här som en enhetlig ideal gas trots att den innehåller en blandning av bl.a, kväve (N2), syre (O2), 
argon (Ar) och koldioxid (CO2). 

 Ångbildningsvärme	
Den energi som åtgår till att fasomvandla mättad vätska till mättad ånga kallas för ångbildningsvärme. 
Ångbildningsvärmet förekommer trots att temperaturen inte ökar under fasomvandlingen mellan vätska 
till gas. Detta kallas för latent värme och är alltså ej kännbart. Den energi som ger upphov till ökad 
temperatur kallas för sensibel värme (2.3). Ångbildningsvärmet, r, beräknas vid ett visst mättningstryck 
med ekvationen nedan.  
 
r = hånga-hvätska, som alltså är differensen i entalpi mellan ånga och vätska. [4]   
 

 Relativ	fuktighet	och	vatteninnehåll	
För att mäta mättnaden av vattenånga för luft används termen relativ fuktighet (j) där j=1 innebär att 
luften är helt mättad på vattenånga och nära dimbildning. Den relativa fuktigheten kan beräknas med 
ekvationen nedan. [4] 
 
j = 0å

0å"
  [4]      

 
Där på är vattenångans partialtryck i luften och på” är vattenångans mättningstryck som kan avläsas i 
tabeller för ångdata då temperaturen är känd. För att istället beräkna mättningstrycket kan följande 
ekvation användas. [4] 
 

𝑝å" = 𝑒 B2,bcd efgh
ijgkh  [4]    (2.5) 
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Partialtrycket som erhålles av föregående ekvation har en avvikelse på 0,2% från det korrekta värdet som 
kan avläsas ur ångdatatabell och fungerar inom temperaturintervallet 0 °C < T < 100 °C. Den relativa 
fuktigheten upplyser dock inget om mängden vattenånga, även kallad vatteninnehåll, i luften. [4] 
 
Vatteninnehållet betecknas med x och definieras enligt följande. 
 
𝑥 = lmgn

lo
 [4]     (2.6) 

 
där mh2o och mL är massan för vattenångan respektive massan för torr luft i betraktad volym. Enheten blir 
således H2O/kg torr luft. 
 
För att beräkna vatteninnehållet i fuktig luft utan dimbildning, d.v.s. j<1, råder sambandet mellan x och 
vattenångans partialtryck i luften. Detta gäller dock endast om vattenångan och luften förutsätts vara 
ideala gaser. Men en känd volym (V) och temperatur (T) kan massan för en ideal gas beräknas med 
ekvationen nedan. [4] 
 
𝑚" =

0p∗q
rp∗s

= 𝑀" ∗ 𝑝" ∗
q

rt∗s
 [4]    (2.7) 

 
där pi är gasens partialtryck och Mi dess molmassa. Beteckningen R är gaskonstanter. 
Ekvation 2.7 i 2.6 ger således: 
 
𝑥 = lå

lo
= uå

uo
∗ 0å
0o

 [4]    (2.8) 
 
där Må och ML är molekylvikten för vatten respektive för torr luft. Den torra luftens partialtryck (pL) kan 
uttryckas som pL=ptot-på där ptot är totaltrycket. Ekvationen (2.8) kan därmed utvecklas ytterligare till 
följande ekvation. [4] 
 
𝑥 = uå

uo
∗ 0å
0vnvd0å

 [4]    (2.9) 
 

 Entalpi	
Ett mått på energiinnehållet för en fluid är entalpi. Entalpin i fuktig luft beror på temperatur och 
vatteninnehåll och mäts i enheten J/kg. I rökgaser baseras entalpin för fuktig luft på den torra luftens 
massa. Vanligtvis sätts nollpunkten för entalpin till 0°C för både vätskefas och vattenånga. Fortsatt antas 
den torra luften och vattenångan uppföra sig som ideala gaser, d.v.s att trycket inte har någon inverkan på 
entalpin. Entalpin kan då beräknas med följande ekvation. [4] 
 
ℎ = ℎ3 + 𝑥 ∗ ℎå [4]    (2.10) 
 
där hL är entalpin för torr luft och beräknas med (2.3) samt där hå är entalpin för vattenånga och beräknas 
med 
 
ℎå = 𝑟b + 𝐶𝑝å ∗ 𝑇 [4]    (2.11) 
 
Där r0 är ångbildningsvärmen med nollpunkten vid 0°C vilket ger r0=2500 J/kg. Den totala entalpin 
(ekvation 2.10) kan nu utvecklas till följande. 
 
ℎ = 𝐶𝑝3 ∗ 𝑇 + 𝑥(𝑟b + 𝐶𝑝å ∗ 𝑇) [4]    (2.12) 
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 Daggpunkten	
Den temperatur då vattenånga kondenseras kallas för daggpunkt. Denna temperatur kan enkelt 
bestämmas i ett tillståndsdiagram då temperatur och den relativa fuktigheten i ångan är känt eller räknas 
fram med ångans partialtryck (på”) och den relativa fuktigheten. Genom att bryta ut T ur ekvation (2.5) fås 
 
𝑇,-(( =

xb2y
By,yxdz{	(0å"∗j)

− 235 	°	𝐶	 [2]   (2.13) 
 

 Värmeväxlare	
Det finns flera typer av värmeväxlare. Värmeväxlare där flödena går medströms, motströms, tvärströms 
mm. Motströmsvärmeväxlaren är den mest effektiva värmeväxlaren och temperaturförändringarna i 
medierna karakteriseras av figuren nedan [5]. 

	

Figur	6.	Flöden	och	temperaturförändringarna	i	en	motströmsvärmeväxlare		

där	x	kan	ses	som	hur	långt	mediet	har	färdats	i	värmeväxlaren.	[3]	

 
Det växlade värmet kan beräknas genom ekvationen 
 
𝑄 = 𝑈𝐴𝜗   [3]      (2.14) 
 
där 𝑈 är värmegenomgångskoefficienten, 𝐴 är den värmeöverförande arean i värmeväxlaren och 𝜗 är den 
logaritmiska medeltemperaturdifferensen (LMTD) som beräknas genom ekvationen  
 
𝜗 = ��d�g

/#(���g
)
  [3]      (2.15) 

 
Temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren kan definieras på två sätt. I det ena fallet studeras de 
temperaturskillnader som råder i inlopp respektive utlopp för de båda fluiderna och jämförs med den 
största möjliga temperaturskillnaden mellan fluiderna. Detta ger ekvationerna nedan 
 
 𝜂B =

∆�
�

  samt  𝜂2 =
∆g
�

 [3]      (2.16) 
 
I det andra fallet kan man istället studera värmekapacitetsflödena 𝐶	och med hjälp av dessa samt ett givet 
𝑈𝐴 värde beräkna de olika temperaturverkningsgraderna enligt följande 
 

𝜂B =
Bd���

Bd����
 samt  𝜂2 = 𝑦𝜂B  [3]    (2.17) 

 
där 𝑦 & 𝛽 beräknas genom ekvationerna 
 

𝑦 = ��
�g
= l���

lg��
  [3]     (2.18) 
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𝛽 = UA B
��
− B

�g
 [3]     (2.19) 

 
Värmekapacitetsflödet 𝐶 = 𝑚𝐶0 benämns i boken Processteknikens grunder av Ron Zevenhoven [5]. Där 
redogör han för ett par intressanta fenomen beroende på om 𝐶 för det varma mediet,  𝐶�, är större än 
värmekapacitetsflödet för det kallare mediet, 𝐶� . Om  𝐶� < 	𝐶� kommer det kalla mediets utgående 
temperatur att närma sig det varma mediets ingående temperatur medans temperaturdifferensen åt andra 
hållet blir påtaglig [5]. Omvänt gäller att om  𝐶� < 	𝐶�  kommer det motsatta att ske. Figurerna nedan 
visualiserar fenomenet genom de olika temperaturprofilerna för de bägge fallen. 
 

 
Figur	7.	Temperaturprofilerna	när	värmekapacitetsflödet	𝐶𝐶 < 	 𝐶𝐻	samt	det	motsatta.	[5]	

 
Noterbart i figur 7 är att temperaturerna stävar efter termisk jämvikt. Temperaturen i den kallare fluiden 
kan aldrig bli varmare än den varmaste fluiden. Detta grundar sig i termodynamikens andra huvudsats som 
säger att temperaturförändring flödar i riktning från det varmare objektet till det kallare tills termisk 
jämvikt är uppnådd. [6] 
 
En viktig notering gällande LMTD är att den gör antagandet att den specifika värmekapaciteten, Cp, för 
fluiderna är konstant och ändras inte med en varierande temperatur. Den antar även att 
värmegenomgångskoefficienten, U, är konstant [7]. 
 
I värmeöverföringen av kondensatvärme till fjärrvärmereturen vid Kraftvärmeverket Torsvik används två 
motströmsvärmeväxlare av plattvärmeväxlartyp. Värmeväxlarna har en effektiv värmeväxlande yta om 840 
m2, är ca 3 meter höga och väger 8 ton. Vid ett kondensatflöde på ca 1150 m3/h och en ingående 
kondensattemperatur på 67 grader överförs 21 MW värme till fjärrvärmenätets returledning (se bilaga 1 
för detaljer). Värme som annars hade gått förlorad genom skorstenen utan rökgaskondenseringen. 
Returvattnet värms upp från 47°C till 62,5°C innan det förs vidare in i kraftvärmeverket.  
 

 
Figur	8.	Värmeväxlarna	som	används	i	Kraftvärmeverket	Torsvik.	(Foto:	Andreas	Björk)	
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 Litteraturstudie	om	rökgaskondensering	
 
Musibau Usman från Mälardalens Universitet [8] har i uppdrag av ENA Energi AB vidareutvecklat en 
simuleringsmodell av ett kraftvärmeverk med biobränsle-eldad panna genom tillämpning av programvaran 
IPSEpro. Författaren betonar att huvudsyftet med rapporten är att skapa och implementera ett 
rökgaskondenseringssystem. Simuleringsmodellen skall med beräkningsoperationer kunna verifiera de 
verkliga driftfallen (temperaturer och effekter) hos ENA Energi [8]. Usman redogör i rapporten en metod 
för hur dessa beräkningsoperationer skulle kunna gå till om data för rökgaserna är givna. En stor del av 
metoden beskriver hur mycket energi som kan utvinnas ur rökgaserna genom att anta den utgående 
temperaturen. 
 
Författaren betraktar kondenseringen i beräkningarna som en motströmsvärmeväxlare där rökgaser och 
kondensat ej är i direkt kontakt med varandra och att ett UA-värde för denna värmeväxlare erhölls av 
programvaran IPSEpro. Usman betonar att en validering av rökgastemperaturen kan beräknas med den 
logaritmiska medeltemperaturen då de ingående temperaturerna är kända. Hur temperaturen i kondensatet 
efter rökgaskondenseringen beräknas redogörs aldrig i rapporten.   
 
I en masteruppsats av Marc Cortina från Luleå tekniska universitet har författaren arbetat med att ta fram 
en programvara som kan användas för att beräkna den värmeenergi som kan utvinnas i en 
rökgaskondensering samt vilken area som är nödvändig för värmeväxlaren [9]. Cortina går utförligt 
igenom hur man beräknar både entalpier och egenskaper hos vätskorna och gaserna men beräkningarna 
görs för tubvärmeväxlare samt en metod där man fuktar rökgasen innan den når värmeväxlaren för att 
säkerställa att man inte får torra områden i värmeväxlaren.  
 
Författaren har satt upp en metod och tagit fram en ekvation för att beräkna den utgående rökgastempen 
ur värmeväxlaren vilken initialt såg intressant ut för det här arbetet. Dock bygger den metoden på att man 
har kända konstanter för tubvärmeväxlaren vilket vi ej har då värmeväxlingen i bädd 1 sker genom en 
fyllkroppsbädd [9]. Cortina har valt att beräkna och presentera värmeenergin som utvinns ur rökgaserna 
genom att dela upp dem i torr energi och blöt energi. Det är en metod som skulle vara intressant att 
applicera på fyllkroppsbädden men som vi ej har testat. En teori för hur en sådan metod skulle gå till 
presenteras i avsnitt 7, fortsatt arbete. 
 

 DU-tekniks	analysmodell	för	kraftvärmeverk	
Som nämndes i introduktionen är detta arbete ett samarbete med Hifab DU-teknik. Walfridsson har tagit 
fram ett antal olika arbetsdokument i Excel där data från processbilder (bilaga 1) lyfts in och teoretiska 
värme- och massbalanser beräknas. På så vis kan man se hur ett kraftvärmeverk beter sig och hur det 
borde bete sig för att sedan kunna felsöka och effektivisera olika delar i anläggningen. Figur 9 visar det 
dokument som ligger till grund för beräkningarna och som vi har haft tillgång till för att lära oss mer om 
kraftverken i allmänhet och rökgaskondensering i synnerhet samt kunna testa olika ingående parametrar. 
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Figur	9.	Torbjörn	Walfridssons	Excel-dokument	som	beräknar	olika	värme-	och	massbalanser	i	kraftvärmeverk.	

	

Walfridsson har sedan tagit fram flödeskurvor till regleringen av rökgaskondenseringen som ger ett visst 
kondensatflöde beroende på vilken pannlast samt vilken fukthalt i rökgaser och i bränsle som råder enligt 
tabellen nedan. Det driftfall vi kommer att försöka verifiera är kolumn 3 (22,9% H2O i rökgas). 
 

Tabell	1.	Kondensatflöden	som	Torbjörn	Walfridsson	på	Hifab	DU-teknik	har	beräknat	för	olika	driftsfall.	
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 Metod	
Här följer en beskrivning av metodarbetet som ligger till grund för resultatet av arbetet. Inledningsvis 
presenteras de antaganden som har gjort med hänsyn till att kunna genomföra beräkningarna på ett 
förenklat sätt samt de konstanter som används i beräkningarna. Vidare presenteras några matematiska 
beräkningar och uttryck innan vi redogör för metoderna bakom de olika simuleringarna. 

 Antaganden	&	konstanter	
• Energiöverföringen antas vara ideal. 
• Rökgasflödet sjunker linjärt med en sänkt pannlast och vice versa. 
• Fjärrvärmeflödet har ett minflöde på 700 m3/h och ett maxflöde på 1500 m3/h. 
• Temperaturen för de ingående rökgaserna är låst till 168 °C. 
• Rökgasentalpin som kommer in antas konstant till 624,3 kJ/kg torr gas 
• Fjärrvärmereturtempen varieras från 40 till 50 °C. 
• Fukthalten i rökgaserna är låsta till 22,9 %. 
• Den specifika värmekapaciteten för vatten antas vara konstant med värdet 4190 J/kgK. 
• Ångbildningsvärmet beräknas utifrån 0 °C och erhåller då värdet 2500 J/kg. 
• UA-värdet för fjärrvärmeväxlaren antas konstant. 
• X1 in i rökgaskondenseringen är satt till 0,162 
• Rökgasernas massflöde antas konstanta, 54,96 kg/s 

 Matematiska	beräkningar	

 Beräkning	av	utgående	temperaturer	ur	fjärrvärmeväxlaren	
För att kunna göra en simulering som är frikopplad från statiska värden ur en process behövde ekvationer 
tas fram för att beräkna de utgående temperaturerna ur värmeväxlaren mot fjärrvärmereturen. 
Kondensattemperaturen ut ur värmeväxlaren, 𝑇*+#,,�+/, , beräknades genom att först ta fram ett UA-
värde för värmeväxlaren. Det gjordes med hjälp av LMTD och ekvationen för det växlade värmet givet 
temperaturer ur en viss processtidpunkt (Bilaga 1). 
 

(2.15) i (2.14) à 𝑈𝐴 = �
����g
��(���g

)

     (3.1) 

 
Ett UA-värde kan också fås genom datablad för värmeväxlaren (Bilaga 2). Tanken var sedan att ta med 
UA-värdet i beräkningar där de utgående temperaturerna är okända och där de ingående temperaturerna 
kan variera. I detta antogs UA-värdet konstant. Genom (2.17), (2.18), (2.19) & (3.1) i (2.16) fås 
 

 𝑇*+#,,�+/, = 𝑇*+#,,1+% −
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∗ (𝑇*+#,,1+% − 𝑇�q,�+/,) (3.2) 

 
Den varma temperaturen för fjärrvärmen ut ur värmeväxlaren, 𝑇�q,1+%, beräknades sedan genom (2.17) & 
(2.18) i (2.16) 
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∗ (𝑇*+#,,1+% − 𝑇�q,�+/,) + 𝑇�q,�+/,  (3.3) 
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 Beräkning	av	rökgastemperatur	givet	en	viss	entalpi	
I avsnitt 3.3 redogörs för hur en simulering av rökgaskondenseringen är gjord för att verifiera DU-tekniks 
flödesberäkningar med ett simulerat resultat. För att genomföra den simuleringen behövs ett 
ekvationssystem lösas för varje loop i simuleringen. Den utgående rökgastemperaturen 𝑇'(,$% beräknades 
genom att lösa ett ekvationssystem där entalpin för rökgasen ℎ'(,$% står i vänsterledet. En omskrivning av 
ekvationer i avsnitt 2.2 sattes i högerledet för att få fram rökgastemperaturen. ℎ'(,$% beräknades genom 
att lösa ut det ur (2.2). (2.5), (2.9) i (2.12) vilket gav:  
 

ℎ = 𝐶𝑝3 ∗ 𝑇'(,$% +
uå
uo
∗ �

�g,fk� efgh
i��,�vjgkh

0vnvd�
�g,fk� efgh

i��,�vjgkh

∗ (𝑟b + 𝐶𝑝å ∗ 𝑇'(,$%)  (3.4) 

 
där Må sätts till 269 och ML till 461,5. 

 Verifiering	av	DU-tekniks	beräknade	flödeskurvor	
Inledningsvis ändrades ett par faktorer i Walfridssons Excel-dokument för värme- och massbalanser i 
kraftvärmeverk (figur 10). Det som ändrades var dels den absorberade fukten i luften som sattes till 
utomhustemperaturen, 17°C, samt relativa luftfuktigheten som sattes till 40%. Fukthalten i rökgaserna 
sattes till 22,9% och bränslets fukthalt till 45% för att motsvara kolumn 3 i tabell 1 med ett beräknat 
flödesintervall på 320-800 m3/h för kondensatet vid en pannlast på 40-100 MW. Detta gav vid 100 MW 
ett rökgasflöde på 54,96 kg/s (se figur nedan). 
 

 
Figur	10.	Luftfuktaren	lyftes	bort	ur	beräkningen	av	det	torra	rökgasflödet	genom	att	sätta	parametrarna	för		

luftfuktaren	till	samma	värden	som	för	utomhusluften	vilket	gav	ett	torrt	rökgasflöde	på	54,96	kg/s.	
 
Detta rökgasflöde varierades sedan i en for-loop om sju steg där rökgasflödet minskades linjärt för att 
motsvara en minskning av pannlasten om 10 MW från 100 MW till 40 MW enligt tabellen nedan. Tabellen 
är framtagen genom att ändra pannlasten i Walfridssons Excel-dokument vilket visade på att rökgasflödet 
minskar linjärt med pannlasten. 
 

Tabell	2.	Rökgasflödets	förändring	vid	förändrad	pannlast.	

Pannlast [MW] 100 90 80 70 60 50 40 

Rökgasflöde [kg/s] 54,96 49,46 43,97 38,47 32,97 27,48 21,98 
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Sedan användes en while-loop som repeterades så länge inte ett givet villkor var uppfyllt. I det här fallet 
var målet att uppnå en rökgastemperatur på 45°C vid en fjärrvärmetemp på 42°C och ett fjärrvärmeflöde 
på 1295m3/h. För varje varv som while-loopen gick ökades kondensatflödet med 5 m3/h. För att 
säkerställa att systemet var insvängt gjordes varje while-beräkning tre gånger genom en ny for-loop. 
Resultaten sparades sedan i vektorer och jämförs i diskussionen med motsvarande beräkningar av 
Walfridsson. Resultatet för simuleringen, avsnitt 4.1.1, visade sig inte vara tillräckligt med avseende på 
kondensatflödet. Det enda vi kunde göra för att uppnå samma resultat som Walfridsson fått var att tillföra 
värme till kondensatet ut ur bädd 1 med tanke på att alla övriga variabler är låsta. 𝑇*+#,,1+% satt till 
𝑇,-(( + 2,9°C. Huruvida detta är ett rimligt tillvägagångssätt eller ej diskuteras vidare i avsnitt 5. 
 

 
Figur	11.	Matlab-programmets	uppbyggnad	för	simulering	av	rökgaskondensering	för		

Jämförelse	med	Torbjörn	Walfridssons	beräkningar	av	kondensatflöde.	
 

 Studie	av	rökgaskondenseringen	vid	ändrade	temperaturer	och	
volymflöden	för	fjärrvärmereturen	

För att svara upp mot det önskemål som DU-teknik haft om att simulera vad som händer med 
rökgaskondenseringen vid ändrade temperaturer och volymflöden på fjärrvärmereturen har två metoder 
studerats. Metod 1a och 1b är en vidareutveckling av 3.3 där fjärrvärmereturens flöde varierades istället för 
pannlasten. Metod 2 är en metod där vi ämnar betrakta bädd 1 som en motströmsvärmeväxlare och tar 
fram ett ”tänkt” värmekapacitetsflöde för värmeväxlarekvationerna (2.18) och (2.19). 
 
 	

(2.3) 
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 Metod	1a.		𝑻𝒌𝒐𝒏𝒅,𝒉𝒐𝒕 = 𝑻𝒅𝒂𝒈𝒈	samt	𝑽𝒌𝒐𝒏𝒅 ≤ 𝟗𝟓𝟎	
En övre gräns för kondensatflödet sattes till 950 m3/h vilket är den gräns som reglerventilen har i dagens 
reglering. En simulering enligt modellen nedan genomfördes där tre körningar gjordes för tre olika 𝑇�q,"# 
på 40, 45 och 50°C. Pannlasten sattes till 100 MW och 𝑇*+#,,1+% = 𝑇,-((. Volymflödet för 
fjärrvärmereturen varierades från 700 - 1500 m3/h i sju steg. 
 

 
Figur	12.	Matlab-programmets	uppbyggnad	för	simulering	av	rökgaskondensering	med		

ändrat	volymflöde	och	temperatur	på	fjärrvärmereturen.	
 

 Metod	1b.	𝑻𝒌𝒐𝒏𝒅,𝒉𝒐𝒕 = 𝑻𝒅𝒂𝒈𝒈	samt	𝑽𝒌𝒐𝒏𝒅 ≤ 𝟏𝟏𝟓𝟎	
Metod 1b bygger helt på metod 1a men med skillnaden att en gräns på kondensatflödet sattes till 1150 
m3/h vilket motsvarar kondensatpumpens maximala kapacitet. Det är också det flöde som anläggningen 
har genom bädd 1 när även luftfuktaren och bädd 2 används som nämndes i inledning. 800 m3/h direkt in 
i bädd 1 och 350 m3/h in i bädd 1 via luftfuktaren och bädd 2 (figur 2). 
 
 	

(2.3) 
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 Metod	2	-	Bädd	1	betraktas	som	en	värmeväxlare	
Att beräkna den utgående rökgastemperaturen med enbart första huvudsatsen kan ge en utgående 
rökgastemperatur under fjärrvärmereturtemperaturen, vilket talar emot termodynamikens andra huvudsats 
(avsnitt 2.3). I denna metod betraktades rökgaskondenseringen som en motströmsvärmeväxlare likt den 
som överför energi till fjärrvärmereturen (se figur 12). Detta innebär att rökgasen och kondensatvattnet 
aldrig är i direkt kontakt med varandra. För att få detta att fungera beräknades ett UA-värde för båda 
värmeväxlarna med ekvation (3.1) i avsnitt 3.2 för det driftfallet givet i bilaga 1. Det framräknade UA-
värdet antogs vara konstant för värmeväxlarna oavsett driftfall. Vi testade denna metod för 3 olika fall. I 
fall 1 varierades endast kondensatflödet med ett konstant fjärrvärmeflöde och temperatur på 
fjärrvärmereturen. I fall 2 låses kondensatflödet och låter istället fjärrvärmeflödet variera med fortsatt låst 
temperatur på fjärrvärmereturen. Slutligen i fall 3 varierades temperaturen på fjärrvärmereturen med låsta 
flöden på både kondensat och fjärrvärme. 
 
 

 
Figur	13.	Systemskiss	då	rökgaskondenseringen	betraktas	som	en	värmeväxlare.	

När UA-värden för värmeväxlaren i rökgaskondenseringen (RGK) och fjärrvärmen var framräknade 
återanvändes de för beräkning av de utgående temperaturerna ur respektive värmeväxlare med 
ekvationerna (3.2) och (3.3). I denna metod beräknades temperaturerna med hjälp av en specifik 
värmekapacitetskonstant (Cp) för rökgaserna framtagen via ekvation (2.3). Eftersom detta endast kunde 
beräknas före och efter rökgaskondenseringen beräknades ett medelvärde av dessa två som sedan 
användes som Cp i rökgaskondenseringen. De båda värmeväxlarna var sammankopplade på ett sådant sätt 
att temperaturen i kondensatet som lämnade fjärrvärmeväxlaren blev den ingående temperaturen i 
kondensatet för rökgasvärmeväxlaren. På samma sätt blev den utgående temperaturen i kondensatet i 
rökgasvärmeväxlaren den ingående temperaturen i kondensatet i fjärrvärmeväxlaren. 
 
Figur 14 beskriver beräkningsprocessen som inleds med att beräkna UA-värden för värmeväxlarna utifrån 
ett driftfall då de ingående och utgående temperaturerna är kända. Vidare användes dessa UA-värden som 
input för nästa beräkningssteg då de utgående temperaturerna ännu inte var kända. Andra inputs som 
rökgastemperatur in och massflöde för rökgaserna antogs vara konstanta i detta fall. Den ingående 
temperaturen i kondensatet för rökgaskondenseringsvärmeväxlaren, uppmärkt med ett rött utropstecken 
(!) i figur 14, antogs som första värde till den kända temperaturen ur processbilden i bilaga 1.  
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Eftersom ekvationerna (3.2) och (3.3) kräver att de ingående temperaturerna är kända tvingades denna 
felaktiga temperatur att användas för att starta simuleringsprocessen. För att få bukt med detta problem 
användes en insvängningsloop som kör beräkningsprogrammet och räknar fram nya temperaturer för hela 
systemet 10 gånger med stationära flöden. Redan efter några enstaka varv ändrades inte längre 
temperaturerna vilket indikerade på att systemet hade svängt in sig för ett givet flöde på kondensatet. 
 

 
Figur	14.	Beräknings-	och	simuleringsprocessen.	

Simuleringen startar med det lägsta flödet på kondensatet innan den går vidare in i loopen. Inne i loopen 
beräknas de utgående temperaturerna i RGK-vvx och fjärr-vvx samt effekten i rökgaserna, till fjärr-vvx 
och till avloppet. Värdet av respektive beräkningsoperation sparas ned i vektorer som sedan används för 
att ställa upp grafer. När dessa beräkningar är slutförda ökas kondensatflödet till nästa steg och hela 
processen börjar om och beräknar temperaturerna på nytt med det nya kondensatflödet. Värdet av 
beräkningsoperationerna sparas ner i på nästa plats i samma vektorer som tidigare. Denna process 
fortsätter tills det högsta kondensatflödet är uppnådd. 
 
Beskrivningen ovan gäller fall 1 som varierar kondensatflödet. I fall 2 och 3 är beräkningsoperationerna 
likadana men varierar istället fjärrvärmeflödet och temperaturen på fjärrvärmereturen respektive. 
Kondensatflödet blir exempelvis en konstant input för fall 2 och 3. 
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 Resultat	
Resultatet av det här arbetet presenteras i samma ordning som syfte och frågeställningar där det inleds 
med verifieringen av DU-tekniks beräknade flödeskurvor och följs av resultatet för de två metoderna som 
används för att studera hur rökgaskondenseringen påverkas av förändrade volymflöden och temperaturer 
på fjärrvärmereturen. 

 Verifiering	av	DU-tekniks	beräknade	flödeskurvor	
Nedan följer resultatet av försöken att verifiera DU-tekniks flödeskurvor. 

 Simulering	av	olika	pannlast	där	𝑻𝒌𝒐𝒏𝒅,𝒉𝒐𝒕 = 𝑻𝒅𝒂𝒈𝒈	
Tabell	3.	Simulering	av	rökgaskondensering	enligt	metod	3.3.		

Pannlast  [MW] 100 90 80 70 60 50 40 

Massflöde RG [kg/s] 54,96 49,46 43,97 38,47 32,97 27,48 21,98 

Volymflöde kondensat [m3/h] 940 825 725 630 540 450 360 

Kondensattemp varm [°C] 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 

Kondensattemp kall [°C] 42,89 42,40 42,15 42,04 42,01 42,00 42,00 

Rökgastemp ut [°C] 45,01 45,06 45,03 45,10 45,03 45,01 45,01 

Fjärrvärmetemp in [°C] 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

Fjärrvärmetemp ut [°C] 56,62 55,14 53,69 52,21 50,77 49,31 47,85 

Avgiven effekt RGK [MW] 23,15 20,81 18,51 16,17 13,88 11,57 9,26 

Avgiven effekt VVX [MW] 21,69 19,50 17,34 15,15 13,01 10,84 8,67 

Avgiven effekt avlopp [MW] 1,46 1,32 1,17 1,02 0,88 0,73 0,59 

 

 Simulering av olika pannlast där 𝑻𝒌𝒐𝒏𝒅,𝒉𝒐𝒕 = 𝑻𝒅𝒂𝒈𝒈 + 𝟐, 𝟗°𝑪 
Resultatet i tabell 4 visar att med en påvärmning av kondensatet med 2,9 °C sjunker kondensatflödet till 
samma nivå som DU-tekniks beräknade kondensatflöden vid sju olika pannlaster. 
 
Tabell	4.	Simulering	av	rökgaskondensering	enligt	metod	3.3	samt	påvärmning	av	kondensat	ut	ur	bädd	1	med	2,9°C.	

Pannlast  [MW] 100 90 80 70 60 50 40 
Massflöde RG [kg/s] 54,96 49,46 43,97 38,47 32,97 27,48 21,98 

Volymflöde kondensat [m3/h] 800 715 635 555 475 395 315 

Kondensattemp varm [°C] 65,96 65,96 65,96 65,96 65,96 65,96 65,96 

Kondensattemp kall [°C] 42,37 42,16 42,05 42,01 42,00 42,00 42,00 

Rökgastemp ut [°C] 45,07 44,98 44,83 44,81 44,85 44,94 45,07 

Fjärrvärmetemp in [°C] 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

Fjärrvärmetemp ut [°C] 56,56 55,13 53,71 52,25 50,78 49,30 47,82 

Avgiven effekt RGK [MW] 23,12 20,85 18,60 16,28 13,94 11,60 9,25 

Avgiven effekt VVX [MW] 21,59 19,47 17,37 15,21 13,02 10,83 8,63 

Avgiven effekt avlopp [MW] 1,53 1,38 1,23 1,08 0,92 0,77 0,61 
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 Studie	av	rökgaskondenseringen	vid	ändrade	temperaturer	och	
volymflöden	för	fjärrvärmereturen	

Här följer resultatet för metod 1 & 2, vad som händer med rökgaskondenseringen när temperaturer och 
flöden ändras i fjärrvärmereturen. 

 Metod	1a.	𝑻𝒌𝒐𝒏𝒅,𝒉𝒐𝒕 = 𝑻𝒅𝒂𝒈𝒈	samt		𝑽𝒌𝒐𝒏𝒅 ≤ 𝟗𝟓𝟎	
Här nedan följer resultatet för en simulering med ett maximalt kondensatflöde på 950 m3/h genom bädd 
1. Resultatet av första testet redovisas i tabell 5 där fjärrvärmereturen är låst till 40 °C. Kondensatflödet vi 
har att tillgå i det här fallet räcker till först när vi når ett fjärrvärmeflöde på strax över 1100 m3/h. Då 
fjärrvärmeflödet fortsätter att öka kan kondensatflödet istället minska för att hålla temperaturen på 
rökgaserna runt 43 °C. Då fjärrvärmeflödet går på 1500 m3/h kyls kondensatet tillräckligt för att sänka 
kondensatflödet till 875 m3/h. 
 
Tabell	5.	Data	från	rökgaskondenseringen	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=40°C	samt	maximalt	kondensatflöde	på	950	m3/h.	

Volymflöde fjärrvärme [m3/h] 700 833 967 1100 1233 1367 1500 

Massflöde RG [kg/s] 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 

Volymflöde kondensat [m3/h] 950 950 950 915 890 880 875 

Kondensattemp varm [°C] 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 

Kondensattemp kall [°C] 46,44 44,19 42,69 41,47 40,85 40,56 40,39 

Rökgastemp ut [°C] 51,16 47,23 44,10 43,13 43,09 43,00 42,92 

Fjärrvärmetemp in [°C] 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Fjärrvärmetemp ut [°C] 62,55 61,51 60,02 57,95 56,03 54,49 53,22 

Avgiven effekt RGK [MW] 19,15 21,85 23,64 24,15 24,17 24,21 24,25 

Avgiven effekt VVX [MW] 18,06 20,51 22,14 22,60 22,62 22,66 22,69 

Avgiven effekt avlopp [MW] 1,10 1,35 1,51 1,55 1,56 1,56 1,56 

 
För att ytterligare visualisera vad som händer med temperaturerna presenteras delar av datan i tabell 5 i 
figuren nedan. 
 

 
Figur	15.	Temperaturförändringar	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=40°C		

samt	maximalt	kondensatflöde	på	950	m3/h.	
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Vid 45°C fjärrvärme räcker kondensatflödet ej till för att kyla rökgaserna till önskad temp på 48°C vilket 
syns i tabell 6 här nedan. I och med detta har vi valt presentera data för 50°C fjärrvärme i bilaga 3. 
 
Tabell	6.	Data	från	rökgaskondenseringen	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=45°C	samt	maximalt	kondensatflöde	på	950	m3/h.	

Volymflöde fjärrvärme [m3/h] 700 833 967 1100 1233 1367 1500 

Massflöde RG [kg/s] 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 

Volymflöde kondensat [m3/h] 950 950 950 950 950 950 950 

Kondensattemp varm [°C] 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 

Kondensattemp kall [°C] 50,05 48,28 47,11 46,39 45,95 45,68 45,51 

Rökgastemp ut [°C] 56,11 53,85 52,18 51,07 50,37 49,92 49,63 

Fjärrvärmetemp in [°C] 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Fjärrvärmetemp ut [°C] 62,66 61,85 60,68 59,40 58,18 57,08 56,11 

Avgiven effekt RGK [MW] 14,83 16,95 18,36 19,22 19,74 20,06 20,27 

Avgiven effekt VVX [MW] 14,14 16,06 17,34 18,12 18,59 18,89 19,07 

Avgiven effekt avlopp [MW] 0,69 0,89 1,02 1,10 1,15 1,18 1,20 

 
På samma sätt som för T=40°C presenteras här temperaturförändringarna i en graf nedan. 
 

 
Figur	16.	Temperaturförändringar	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=40°C	
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 Metod	1b.	𝑻𝒌𝒐𝒏𝒅,𝒉𝒐𝒕 = 𝑻𝒅𝒂𝒈𝒈	samt	𝑽𝒌𝒐𝒏𝒅 ≤ 𝟏𝟏𝟓𝟎	
Tabell 7 visar värden vid 40°C fjärrvärme. Notera att kondensatet i denna simulering kan uppgå till 1150 
m3/h. 
 
Tabell	7.	Data	från	rökgaskondenseringen	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=40°C	samt	maximalt	kondensatflöde	på	1150	m3/h.	

Volymflöde fjärrvärme [m3/h] 700 833 967 1100 1233 1367 1500 

Massflöde RG [kg/s] 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 

Volymflöde kondensat [m3/h] 1150 1150 1000 915 890 880 875 

Kondensattemp varm [°C] 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 

Kondensattemp kall [°C] 49,15 46,88 43,28 41,47 40,85 40,56 40,39 

Rökgastemp ut [°C] 50,81 45,81 43,06 43,13 43,09 43,00 42,92 

Fjärrvärmetemp in [°C] 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Fjärrvärmetemp ut [°C] 62,85 62,32 60,46 57,95 56,03 54,49 53,22 

Avgiven effekt RGK [MW] 19,42 22,70 24,18 24,15 24,17 24,21 24,25 

Avgiven effekt VVX [MW] 18,30 21,28 22,63 22,60 22,62 22,66 22,69 

Avgiven effekt avlopp [MW] 1,12 1,42 1,56 1,55 1,56 1,56 1,56 

 
Likt figur 14 presenteras här nedan en figur över temperaturförändringarna som sker vid ovanstående 
driftsfall. 

 
Figur	17. Temperaturförändringar	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=40°C		

samt	maximalt	kondensatflöde	på	1150	m3/h.	
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Nedan presenteras data för när flödet för 45°C fjärrvärme varieras. Data för 50°C fjärrvärme presenteras i 
bilaga 3 då det även i detta fall inte räcker till för att kyla rökgaserna till önskad temp. 
 
Tabell	8.	Data	från	rökgaskondenseringen	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=45°C	samt	maximalt	kondensatflöde	på	1150	m3/h.	

Volymflöde fjärrvärme [m3/h] 700 833 967 1100 1233 1367 1500 

Massflöde RG [kg/s] 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 

Volymflöde kondensat [m3/h] 1150 1150 1150 1150 1065 1025 1010 

Kondensattemp varm [°C] 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 

Kondensattemp kall [°C] 52,17 50,39 48,98 47,93 46,63 46,02 45,72 

Rökgastemp ut [°C] 55,90 53,08 50,46 48,28 48,08 48,14 48,05 

Fjärrvärmetemp in [°C] 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Fjärrvärmetemp ut [°C] 62,90 62,48 61,75 60,81 59,19 57,78 56,68 

Avgiven effekt RGK [MW] 15,04 17,62 19,67 21,18 21,31 21,28 21,33 

Avgiven effekt VVX [MW] 14,33 16,67 18,53 19,90 20,02 19,99 20,04 

Avgiven effekt avlopp [MW] 0,71 0,95 1,14 1,28 1,30 1,29 1,30 

 
Temperaturförändringarna i tabellen ovan visualiseras här nedan i figur 18. 
 

 
Figur	18.	Temperaturförändringar	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=45°C		

samt	maximalt	kondensatflöde	på	1150	m3/h.	
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 Metod	2	-	Bädd	1	betraktas	som	en	värmeväxlare	
 
Nedan presenteras resultatet av tre simuleringar då bädd 1 betraktas som en värmeväxlare och varierar 
fjärrvärmeflöde, temperatur på fjärrvärmereturen och kondensatflöde respektive. 
 
Fjärrvärmeflöde varieras 
Tabell 9 redovisar de avgivna effekterna och temperaturerna då fjärrvärmeflödet varieras mellan 700 och 
1500 m3/h (fall 1).  
 
Tabell	9.	Effekt	och	temperaturer	då	fjärrvärmeflödet	varieras.	

Volymflöde kondensat [m3/h] 950 950 950 950 950 950 950 
Volymflöde fjärrvärme [m3/h] 700 833 967 1100 1233 1367 1500 
Fjärrvärmetemp in [°C] 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Fjärrvärmetemp ut [°C] 70,64 67,10 64,32 62,11 60,33 58,87 57,66 
Kondensattemp varm [°C] 71,21 68,69 67,26 66,47 66,01 65,74 65,57 
Kondensattemp kall [°C] 52,32 49,30 47,60 46,65 46,11 45,79 45,58 
Rökgastemp ut [°C] 53,13 50,13 48,44 47,50 46,96 46,64 46,44 
Massflöde RG [kg/s] 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 
Avgiven effekt RGK [MW] 17,58 19,92 21,09 21,69 22,02 22,22 22,34 
Avgiven effekt VVX [MW] 20,53 21,07 21,37 21,54 21,63 21,69 21,73 
Avgiven effekt avlopp [MW] 1,07 1,27 1,36 1,40 1,42 1,44 1,44 

 
Effekterna i simuleringen visualiseras i figur 19 nedan liksom temperaturerna i figur 20. 
 

 
Figur	19.	Effekt	vid	varierat	fjärrvärmeflöde.	
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Figur	20.	Temperaturer	vid	varierat	fjärrvärmeflöde.	

 
Fjärrvärmetemperaturen varieras 
Tabell 10 visar istället hur de avgivna effekterna och temperaturerna påverkas av en fjärrvärmetemperatur 
som varieras mellan 40 till 50 °C (fall 2).  
 
 
Tabell	10.	Effekt	och	temperaturer	då	temperaturen	på	fjärrvärmereturen	varieras.	

Volymflöde kondensat [m3/h] 950 950 950 950 950 950 950 
Volymflöde fjärrvärme [m3/h] 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 
Fjärrvärmetemp in [°C] 40,0 41,7 43,3 45,0 46,7 48,3 50,0 

Fjärrvärmetemp ut [°C] 55,22 56,68 58,15 59,62 61,09 62,56 64,03 
Kondensattemp varm [°C] 61,72 63,10 64,49 65,87 67,25 68,64 70,02 

Kondensattemp kall [°C] 40,98 42,63 44,29 45,94 47,59 49,25 50,90 

Rökgastemp ut [°C] 41,86 43,51 45,15 46,79 48,43 50,08 51,72 
Massflöde RG [kg/s] 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 

Avgiven effekt RGK [MW] 24,77 23,96 23,08 22,13 21,09 19,96 18,73 
Avgiven effekt VVX [MW] 22,54 22,25 21,96 21,66 21,37 21,08 20,78 

Avgiven effekt avlopp [MW] 1,58 1,54 1,49 1,43 1,36 1,27 1,17 

 
Effekter och temperaturer visualiseras i figur 21 och 22 här nedan. 
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Figur	21.	Effekt	vid	varierad	fjärrvärmetemp.	

 
Figur	22.	Temperaturer	vid	varierad	fjärrvärmetemp.	
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Kondensatflödet varieras 
Tabell 11 redovisar effekterna och temperaturerna då kondensatflödet varieras från 400 till 950 m3/h (fall 
3).  
	

Tabell	11.	Effekt	och	temperaturer	då	kondensatflödet	varieras.	

Volymflöde kondensat [m3/h] 400 492 583 675 767 858 950 
Volymflöde fjärrvärme [m3/h] 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 
Fjärrvärmetemp in [°C] 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Fjärrvärmetemp ut [°C] 59,56 59,63 59,67 59,68 59,68 59,66 59,62 
Kondensattemp varm [°C] 92,13 83,55 77,60 73,28 70,08 67,68 65,87 
Kondensattemp kall [°C] 45,00 45,00 45,03 45,11 45,29 45,56 45,94 
Rökgastemp ut [°C] 47,31 46,70 46,39 46,27 46,31 46,49 46,79 
Massflöde RG [kg/s] 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 
Avgiven effekt RGK [MW] 21,81 22,18 22,37 22,44 22,42 22,31 22,13 
Avgiven effekt VVX [MW] 21,57 21,68 21,73 21,76 21,75 21,72 21,66 
Avgiven effekt avlopp [MW] 1,96 1,82 1,71 1,63 1,55 1,49 1,43 

 
Figur 23 och 24 ger visualisering över hur effekterna och temperaturerna förändras. 
 

 
Figur	23.	Effekt	vid	varierat	kondensatflöde.	
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Figur	24.	Temperaturer	vid	varierat	kondensatflöde.	
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 Diskussion	
En diskussion för här av det resultat som erhållits samt de metoder som använts. I 5.1 diskuteras 
verifieringen av DU-tekniks flödeskurvor samt de metoder som använts. I 5.2 diskuteras sedan de 
modeller som använts för att analysera vad som sker i rökgaskondenseringen när fjärrvärmereturens 
parametrar ändras. Allmänna diskussioner om arbetet förs i 5.3. 
 

 Hur	skiljer	sig	våra	simulerade	uträkningar	av	kondensatflöde	
med	DU-tekniks?	

 
Tabell 3 och 4 i avsnitt 4.1 visar resultatet av två försök att verifiera Walfridssons beräkningar av 
kondensatflöde. I det första försöket ökas flödet av kondensat tills rökgaserna som lämnar systemet 
uppnår en temperatur på 45 °C. Det resulterande kondensatflödet stämmer dock inte överens med 
Walfridssons beräknade flöden som kan observeras i tabell 1 i avsnitt 2.4. Walfridssons beräknade flöde 
vid 100% pannlast är 800 m3/h. Vår verifiering ger flödet 940 m3/h vid 100% pannlast, vilket är 140 m3/h 
högre. Skälet till detta har varit svårt att ta reda på när vi inte har vetat vilka värden som Walfridsson har 
beräknat flödena med. Vi har fått viss information om hans beräkningar, men inte all information vi 
behöver för att med säkerhet kunna dra några större slutsatser om våra resultat. Noterbart är dock att vår 
modell bygger på att vi bortser från luftfuktaren och bädd 2 för att enklare kunna utföra beräkningarna, 
vilket inte är det normala driftfallet för rökgaskondenseringen. 
 
Ett stort frågetecken i dessa beräkningar, och egentligen i hela arbetet, har varit vilken temperatur 
kondensatet egentligen har efter rökgaskondenseringen. Vi har under arbetets gång försökt hitta olika 
modeller att uttrycka den temperaturen, likt vi hittat en modell för att beräkna utgående temperaturer i en 
värmeväxlare. Den instruktion vi fick från Walfridsson för att komma vidare var att låsa 
kondensattemperaturen ut ur bädd 1 till rökgasernas daggpunkt, d.v.s. 63,06 °C vid en rökgastemperatur 
på 168°C. Vidare har vi använt oss av första huvudsatsen för att beräkna det kondensatflöde som ger oss 
den önskade rökgastemperaturen ut ur kondenseringen. 
 
Det finns en problematik i att använda sig av första huvudsatsen när man beräknar temperaturerna och 
flödena i bädd 1. Att endast använda sig av den första huvudsatsen kan få temperaturen i rökgaserna ut ur 
bädd 1 att understiga fjärrvärmereturtempen, vilket inte är möjligt i praktiken. Tittar vi på 
termodynamikens andra huvudsats strävar två kroppar eller medier som är i kontakt med varandra efter att 
uppnå termisk jämvikt. Figur 7 visar att med ett tillräckligt lågt rökgasflöde, eller ett tillräckligt högt 
kondensatflöde, kan vi driva rökgastemperaturen att gå mot den kalla kondensattempen som, med ett 
tillräckligt högt flöde i fjärrvärmereturen, kan anta fjärrvärmereturens temperatur om 42 grader. Dock 
kommer vi inte kunna gå under den temperaturen. Vad händer då med temperaturerna när vi når 
fjärrvärmetempen? Figur 7 gör gällande att vi även sänker kondensattemperaturen ut ur bädd 1 med ovan 
nämnda resonemang. På samma sätt som vi sänker kondensattemperaturen ut ur bädd 1 när vi ökar 
kondensatflödet så ökar också den temperaturen när vi sänker kondensatflödet vilket vi tog fasta på i 
försök två.  
 
I det andra försöket att verifiera Walfridssons flöden har vi istället låst kondensattemperaturen efter 
rökgaskondenseringen till daggpunkten + 2,9° C. Genom att studera processbilden (bilaga 1) kan man se 
att en påvärmning av kondensatet sker när kondensatet färdas ner genom bädd 1. Påvärmningen uppgår i 
bilaga 1 till ca 0,4°C (daggtemp 65,6°C och kondensattemp 66°C) men med ett kondensatflöde på 1150 
m3/h. Att kondensattemperaturen ut ur bädd 1 går upp med ett sänkt kondensatflöde har vi redan 
konstaterat. Hur mycket temperaturen ökar i verkligheten när kondensatet flödar ner genom de varma 
rökgaserna vid ett flöde på just 800 m3/h är dock svårt att uppskatta. Måltempen på 2,9 grader över 
daggtempen visade sig dock ge samma kondensatflöden som Walfridsson har beräknat. När pannlasten 
sänks visar resultatet att även behovet av kondensatflöde sänks för att kyla rökgaserna till 45 °C. Detta 
beror på att den sänkta pannlasten resulterar i en lägre mängd rökgaser att kyla, och därmed erfordras ett 
lägre kondensatflöde. 



 

30 
 

  

 Vad	händer	med	rökgaskondenseringen	när	fjärrvärmereturens	
temperatur	och	flöde	förändras	i	följande	fall?	

Resonemang och analys av resultatet för metod 1 & 2 förs här i 5.2.1 samt 5.2.2. 

 Då	kondensattemperaturen	efter	kondenseringen	är	låst	till	daggpunkten	för	
rökgaserna		

 
I tabell 5 kan vi konstatera att vid ett fjärrvärmeflöde på 1100 m3/h och uppåt kan kondensatflödet börja 
minska för att fortfarande hålla en rökgastemperatur på 43 °C. Detta beror på att kondensatet kyls mer 
effektivt vid högre fjärrvärmeflöden och kan observeras på den ökande avgivna effekten till värmeväxlaren 
och sänkningen av temperaturen i kondensatet då även detta indikerar på en bättre kylning. I den här 
metoden, där kondensatet ut ur bädd 1 är låst till daggpunkten, kyler ett kallare kondensat rökgaserna mer 
effektivt och väger upp för ett lägre kondensatflöde. Figur 7 gör ju gällande att ett lågt kondensatflöde i 
fjärrvärmeväxlaren ger en låg kondensattemp ut ur fjärrvärmeväxlaren. Kan vi då inte sätta 
kondensatflödet till 400 m3/h när vi har ett fjärrvärmeflöde på 700 m3/h? Problematiken som uppstår då 
är att kondensatet får en låg kyleffekt i bädd 1. Där önskar vi istället ha ett högt massflöde vilket vi 
förvisso har jämfört med rökgasflödet men det räcker ändå inte till för att kyla rökgaserna till önskad 
temperatur. 
 
Figur 17 visar en intressant aspekt som vi tidigare varnat för i avsnitt 5.1. men stöter på först här. Vid ett 
fjärrvärmeflöde på 833 m3/h får vi en kondensattemperatur ut ur fjärrvärmeväxlaren på 46,88 °C. 
Samtidigt får vi en rökgastemperatur som är lägre än kondensattempen. Genom att vi har ett högre 
kondensatflöde än fjärrvärmeflöde kommer den utgående kondensattemperaturen att öka uppåt i enlighet 
med figur 7 och fortsätta göra det ju lägre fjärrvärmeflöde vi har. Trots en ökad temp så kommer det höga 
kondensatflödet att driva på en kylning i bädd 1 som, genom att vi räknar med första huvudsatsen och har 
låst kondensattempen ut ur bädd 1, kommer leda till att vi kan få en lägre rökgastemperatur än den 
temperatur som kondensatet antar. Vid ett fjärrvärmeflöde på 967 m3/h har kondensattemperaturen ut ur 
fjärrvärmeväxlaren blivit så pass låg att den kan ses som den drivande faktorn i kylningen av rökgaserna. 
Vi kan här börja dra ner på kondensatflödet till 1000 m3/h. Rökgasen är förvisso fortfarande lägre än 
kondensatet (43,06°C jämfört med 43,28°C) men vi närmar oss här brytpunkten för när teorin kring 
termodynamikens andra huvudsats går att applicera på vår simulering igen - eller kanske snarare när vår 
modell börjar följa de kända lagarna för värmeöverföring. 
 
Är det då möjligt att erhålla en lägre rökgastemperatur än den temperatur som mediet vi kyler med har? 
Tittar vi i Alvarez Energiteknik [10] kan vi inte hitta något under värmeväxlaravsnittet som tyder på att 
detta är möjligt. Vi försökte själva initialt i det här arbetet att beräkna de utgående temperaturerna i 
fjärrvärmeväxlaren genom att enbart använda första huvudsatsen. Det ledde till att vi kunde värma 
fjärrvärmereturen med kondensat som var svalare än den ingående fjärrvärmetemperaturen så länge vi 
hade att tillräckligt högt massflöde på kondensatet. Det var det som föranledde att vi började titta vidare 
på teori om värmeväxlare och fann LMTD-metoden.  
 
Åter igen har vi här att göra med en fyllkroppsbädd där en fluid står i direkt kontakt med en fuktig gas. 
Finns det några undantag när man blandar luft och vatten? Alvarez skriver i avsnittet om blandning av 
luftmängder att om man blandar omättad luft av en viss temperatur med övermättad luft av samma 
temperatur (se Mollierdiagram i bilaga 4) kommer blandningens temperatur alltid att bli lägre. Detta beror 
på att en del av vattnet i den övermättade luften förångas, vilket förbrukar värme som måste tas från de 
blandade luftmassorna. Hur kan vi då koppla detta till vår fyllkroppsbädd? Möjligtvis skulle detta fenomen 
kunna uppstå om kondensatvattnet fördelas så pass väl i fyllkroppsbädden att det skulle kunna anses som 
dimma, övermättad luft. Att det är så låter vi vara osagt men vi väljer ändå att lyfta fram denna teori som 
ett tillägg till det fenomen vi kunnat notera i figur 17. 
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 Då	bädd	1	betraktas	som	en	motströmsvärmeväxlare	
Under avsnitt 4.2.2 testas en helt annorlunda metod, frikopplad från första huvudsatsen, för att beräkna 
rökgasernas och kondensatets utgående temperaturer genom att betrakta bädd 1 som en värmeväxlare likt 
den för fjärrvärmen.  
 
Tittar man på temperaturerna i figur 20 ser vi att temperaturerna sänks vid ett ökat fjärrvärmeflöde. Detta 
är rimligt då kyleffekten ökar kontinuerligt. Vi ser att temperaturen för kondensatet följer temperaturen 
för rökgasen, vilket kan förklaras med det tidigare resonemanget kring figur 7. Vi ser också att då 
fjärrvärmeflödet blir tillräckligt högt kommer det svala kondensatet att hamna linjärt med temperaturen på 
fjärrvärmereturen. Vad som däremot pekar på att denna metod inte fungerar helt felfritt är att 
rökgaseffekten ligger under fjärrvärmeväxlareffekten från 700 till 1100 m3/h i figur 19. Om vi låter oss 
påminnas om att LMTD-metoden inte tar hänsyn till fasomvandling kan vi helt enkelt konstatera att det 
fattas effekt här. Men hur kurvorna egentligen skulle se ut är svårt att dra några slutsatser kring mer än att 
effekten för rökgaserna alltid ska vara över effekten för fjärrvärmeväxlaren. 
 
Vad gäller förändrad temperatur på fjärrvärmereturen så tycks figur 22 visa på en någorlunda rimlig 
förändring. För varje steg som vi ökar fjärrvärmetempen ökar också alla andra temperaturer i 
rökgaskondenseringen. Vid ett konstant flöde av både kondensat och fjärrvärme kan det ses som ”logiskt” 
då vi ökar en temperatur i en del av systemet så borde resterande temperaturer i systemet också öka. Sen 
huruvida det borde öka linjärt eller inte likt figur 22 kan vi ej dra några slutsatser kring. För figur 21 följer 
samma resonemang som figur 19, men omvänt. Här ser vi istället att det fattas rökgaseffekt från 
temperaturen 47 °C och upp till 50 °C. 
 
Tittar vi i figur 24 så ser vi att förändringen av rökgastemperaturen ut förhåller sig väl till förändringen i 
rökgaseffekt i figur 23. Rökgaseffekten beräknas genom att vi tittar på entalpierna innan och efter. Och då 
rökgastemperaturen går ner vid kondensatflödet 675 m3/h så ökar även också rökgaseffekten. Även 
kondensattemperaturen ut ur fjärrvärmeväxlaren håller sig nära fjärrvärmereturens inkommande 
temperatur enligt teorin i figur 7. Vad som däremot är avvikande här är att trots att den varma 
kondensattempen sänks vartefter vi ökar kondensatflödet så håller sig temperaturen ut på fjärrvärmenätet 
linjärt. Trots att vi sänker temperaturen, och därmed värmeenergin in i fjärrvärmeväxlaren, så 
kompenseras detta av ett ökat kondensatflöde som genom våra ekvationer för värmeväxlaren leder till att 
den värmande effekten i värmeväxlaren blir närmast konstant. Att den blir linjär bekräftas i figur 24 där vi 
ser att effekten för värmeväxlaren tycks konstant. Om så blir fallet i verkligheten låter vi vara osagt men vi 
kan konstatera att vi även i det här fallet saknar effekt i rökgaserna i form av kondensationsvärme då 
avloppseffekten är avsevärt större än skillnaden mellan effekterna i rökgaser och i värmeväxlaren. 
 
För att summera denna metod så finns det helt enkelt en tydlig nackdel med att räkna på ett sådant 
förenklat sätt som vi gjort. I det verkliga fallet är rökgaserna i direkt kontakt med kondensatet och 
påverkar således fukthalten i rökgaserna. Då vattenånga i rökgaserna kondenseras avges 
kondenseringsvärme vilket vår metod inte tar hänsyn till. Värmekapacitetsvärdet för rökgaserna är i 
verkligheten inte konstant och vår metod att ta fram ett Cp för rökgaserna kan ses som en väldigt grov 
förenkling som kan medföra fel i beräkningarna. Vi tar inte heller hänsyn till att massflödet i rökgaserna 
faktiskt sjunker i verkligheten då rökgaserna kondenseras. En annan viktig faktor är det sätt vi tar fram 
vårt UA-värde för. U är egentligen inte konstant i en värmeväxlare och beror bland annat på reynolds tal 
och turbulens. Det är möjligt att det finns datablad för fyllkroppsbädden som skulle kunna ge ett riktigt 
UA-värde att bygga modellen på men det är fakta som vi ej har kunnat hitta. Huruvida det faktum att U 
inte är konstant har en större betydelse i en fyllkroppsbädd jämfört med en vanlig motströmsvärmeväxlare 
låter vi vara osagt. 
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 Allmän	diskussion		
LMTD-metoden är ett starkt verktyg för att beräkna temperaturerna i en värmeväxlare. Problematiken 
med denna metod är dock att den inte beaktar kondenseringsvärme och antar konstant värmekapacitet för 
de värmeväxlande fluiderna. I verkligheten varieras även värmegenomgångskoefficienten med 
temperaturen. 
 
I Jönköping Energis rökgaskondenseringsanläggning har kondensatavloppet placerats innan 
fjärrvärmeväxlaren. Kondensatvattnet som lämnar systemet och sedan förs vidare till rening har en effekt 
som motsvara ca 6% av rökgasernas avgivna effekt. Effekt som lämpligen skulle kunnat användas till att 
värma fjärrvärmetemperaturen. Vilka orsaker som kan ligga till grund för avloppets placering ställer vi oss 
frågande till. Att komma in med rent kondensat i fjärrvärmeväxlaren är naturligtvis att föredra eftersom 
smuts skulle försämra värmeöverföringen. Men av den information vi i dagsläget har om systemet finns 
inte någon stoftavskiljare vid avloppet.    
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 Slutsats	
 
I vårt försöka att verifiera Walfridssons flöden i det initiala fallet då kondensattemperaturen låstes till 
daggtemperaturen för rökgaserna blev kondensatflödet för högt. Att istället låsa temperaturen till 
daggtemperaturen + 2,9 °C visade sig verifiera hans kondensatflöden. Med resonemanget i diskussionen 
att temperaturen i kondensatet borde öka något över daggtemperaturen är detta ett rimligt antagande.  
 
Våra beräkningar utgår från ett statiskt driftfall och antar således att systemet beter sig linjärt då vi börjar 
ändra parametrar inom rökgaskondenseringen, vilket förstås är en nackdel. En validering för våra 
simuleringar hade varit att få ta del och studera flera driftfall och även testa resultatet av våra beräkningar i 
praktiken på Kraftverket Torsvik.  
 
I metod 2 kan det konstateras att kondensatflödet kan skruvas ner om så önskas då fjärrvärmeflödet 
istället ökar eftersom kyleffekten till kondensatet ökar.  
 
Att betrakta bädd 1 som en motströmsvärmeväxlare har visat sig vara en grov förenklad modell av 
verkligheten med många antaganden. Värmeväxlaren i RGK borde istället ha konstruerats som två 
värmeväxlare som beräknar värmeväxlingen av den torra och våta rökgasen respektive. Våra simuleringar 
har dock visat på en verklighetstrogen karaktäristik för temperaturerna i systemet i de fall då 
kondensatflödet hålls konstant. Vad den bakomliggande orsaken till att temperaturerna inte förändras som 
de borde vid ett ändrat kondensatflöde har inte lyckats fastställas inom vår tidsram för detta projekt.  
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 Fortsatt	arbete	
Våra simuleringar görs i den matematiska programvaran Matlab, ett program som kräver en hel del 
kunskaper inom programmering. Eftersom denna kunskap är begränsad hos många rekommenderar vi att 
de matematiska samband vi tagit fram för bland annat beräkning av utgående temperaturer ur en 
värmeväxlare appliceras i Excel. Genom att använda sig av funktionen makron i Excel är simulering av 
olika driftfall möjligt. Detta har i ett tidigt stadium av vårt arbete funnits med på vår agenda, men andra 
tidskrävande uppgifter har stått i vägen för det och har därmed lämnats som fortsatt arbete. 
 
För att komma förbi problematiken i att metod 2 inte tar hänsyn till kondensationen vore det intressant att 
beräkna energiöverföringen från rökgaserna till kondensatvattnet i två parallella led där det ena ledet är då 
torr luft möter kondensatet och det andra ledet då fukten i luften möter kondensatet. Hur exakt det skulle 
gå till har vi inte haft tid att klargöra men en tanke är att man först delar upp kondensatflödet i två 
separata flöden där det ena flödet möter de torra rökgaserna och det andra flödet möter fukten i 
rökgaserna. Andelen kondensat som möter fukten i rökgaserna skulle kunna uttryckas med hjälp av 
fukthalten i rökgaserna, x1, och att då motsvarande andel kondensat möter de fuktiga rökgaserna. 
 
Vidare låter man torr luft med en viss ingående temp möta svalt kondensat med en viss ingående temp i 
en motströmsvärmeväxlare. Genom att applicera (3.2) och (3.3) och använda respektive gas/fluids 
beräknade massflöde samt Cp för luft och vatten kan vi sedan beräkna utgående temperaturer för detta led 
ur värmeväxlaren. 
 
Därefter låter man fukten i rökgaserna (vattenånga) med en viss ingående temp och ett visst Cp möta svalt 
kondensat med en viss ingående temp och ett visst Cp i en motströmsvärmeväxlare. Ångan i rökgasen kyls 
till 𝑇,-((. Därefter beräknar man hur mycket energi som frigörs när ångan kondenserar. Den beräknade 
energin sätts sedan in i en energibalans där man får ut en ny temp på kondensatet då kondensatet har tagit 
upp kondenseringsvärmen. Slutligen låter man vatten, med ett annat Cp än för ångan och med den 
ingående temperaturen 𝑇,-((, möta kondensatet i en motströmsvärmeväxlare och en slutlig temperatur på 
kondensatet kan tas fram. Som avslutning beräknar man de båda ledens olika energier, slår ihop dem samt 
beräknar en ny temp ut för kondensatblandningen.  
 
Här finns dock ett par problem att tackla. Hur vet man när kondenseringen ska stanna? Vi har data på hur 
mycket fukt som är kvar i rökgasen som går ut genom skorstenen men kan vi utgå ifrån att samma andel 
fukt finns i rökgaserna när vi varierar kondensatflödet? Och hur skall det faktum att massflöde från 
rökgaserna i verkligheten går över till kondensatet, och att totala massorna därmed ändras under 
värmeväxlingen, behandlas? 
  
Det finns flera olika metoder, däribland LMTD, för att simulera en värmeväxlare men vi har under det här 
arbetet inte kunnat hitta några motsvarande metoder för att beräkna energiöverföringen i en 
fyllkroppsbädd där ett medie kondenseras. Därför vore det intressant att helt enkelt testköra anläggningen 
i olika driftsfall, t.ex. olika kondensatflöden och om möjligt olika fjärrvärmetemperaturer, och se hur de 
utgående temperaturerna ur bädd 1 förändras. Vi fick genom vår kontakt på Jönköping energi data för 
anläggningen under några vintermånader men dessvärre kördes anläggningen då mestadels på 
maxkapacitet, dvs 1150 m3/h med bädd 2 och luftfuktare i drift. De gånger flödet gick ner var det under 
en kort period och inte stationärt. För att få rättvisa temperaturer skulle anläggningen behöva köras 
åtminstone några timmar på ett visst kondensatflöde för att det skall vara möjligt att kunna skapa några 
matematiska samband för de utgående temperaturerna givet ett visst massflöde.   
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Bilaga	1:	Processbild	över	
anläggningen	

 

 
 

Figur	25.	Processbild	över	hela	anläggningen	(Torsvik	panna	2). 
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Bilaga	2:	Tekniskt	datablad	för	
fjärrvärmeväxlaren	

 
Figur	26.	Prestanda	över	fjärrvärmeväxlaren	
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Bilaga	3:	
 
Tabell	12.	Data	från	rökgaskondenseringen	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=50°C	samt	maximalt	kondensatflöde	på	950	m3/h.	

Volymflöde fjärrvärme [m3/h] 700 833 967 1100 1233 1367 1500 

Massflöde RG [kg/s] 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 

Volymflöde kondensat [m3/h] 950 950 950 950 950 950 950 

Kondensattemp varm [°C] 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 

Kondensattemp kall [°C] 53,65 52,37 51,52 51,00 50,69 50,49 50,37 

Rökgastemp ut [°C] 59,98 58,71 57,81 57,23 56,87 56,64 56,50 

Fjärrvärmetemp in [°C] 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Fjärrvärmetemp ut [°C] 62,77 62,18 61,34 60,41 59,53 58,73 58,04 

Avgiven effekt RGK [MW] 10,50 12,04 13,05 13,68 14,06 14,29 14,44 

Avgiven effekt VVX [MW] 10,23 11,62 12,54 13,10 13,45 13,66 13,79 

Avgiven effekt avlopp [MW] 0,28 0,42 0,52 0,58 0,62 0,64 0,65 

 
Tabell	13.	Data	från	rökgaskondenseringen	vid	pannlast	100	MW,	Tfv=50°C	samt	maximalt	kondensatflöde	på	1150	m3/h.	

Volymflöde fjärrvärme [m3/h] 700 833 967 1100 1233 1367 1500 

Massflöde RG [kg/s] 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 54,96 

Volymflöde kondensat [m3/h] 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 

Kondensattemp varm [°C] 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 

Kondensattemp kall [°C] 55,18 53,90 52,87 52,12 51,59 51,22 50,96 

Rökgastemp ut [°C] 59,86 58,29 56,92 55,84 55,03 54,45 54,03 

Fjärrvärmetemp in [°C] 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Fjärrvärmetemp ut [°C] 62,94 62,64 62,12 61,44 60,69 59,96 59,28 

Avgiven effekt RGK [MW] 10,65 12,52 14,01 15,10 15,88 16,41 16,79 

Avgiven effekt VVX [MW] 10,36 12,05 13,40 14,39 15,09 15,58 15,92 

Avgiven effekt avlopp [MW] 0,29 0,47 0,61 0,71 0,79 0,84 0,87 
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Bilaga	4:	
 

 
Figur	27.	Mollier-diagram	för	fuktig	luft	av	atmosfärstryck	101,3kPa.	[10]	


