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Sammanfattning  
Examensarbetet är utfört vid Bravikens pappersmaskin 53 (PM 53) som tillverkar 
tidningspapper. Det rådande konjunkturläget har bidragit till vikande efterfrågan på 
tidningspapper, vilket betyder att det är extra viktigt att vara konkurrenskraftig genom 
hög energieffektivitet. Särskilt som energipriserna väntas öka när den ekonomiska 
tillväxten åter tar fart.  
 
Ett sätt att öka energieffektiviteten är att sänka vattenanvändningen på pappers- och 
massabruken och därmed spara energi genom reducerad värmning av vatten. 
Examensarbetets huvuduppgift är att utvärdera huruvida det är lönsamt att reducera 
energiförlusterna genom att i en vattenreningsanläggning (mikroflotationsanläggning) 
rena och återanvända varmt avloppsvatten som idag släpps till recipient via Bravikens 
gemensamma avloppsrening. Arbetet syftar också till att identifiera andra positioner där 
förluster förekommer. 
 
Vatten- och energiflöden i och omkring PM 53 är komplicerade vilket medför att en 
systembeskrivning och ett flödesschema har upprättats för att skapa en helhetsbild av 
flödena. Vidare har en vattenbalans upprättats där alla vattenflöden som passerar till och 
från PM 53 kartlagts. Med vattenbalansen som grund och vattenflödenas temperaturer 
har även en energibalans m a p vattenflöden sammanställts.  
 
Lönsamheten i att investera i en mikroflotationsanläggning har utvärderats med hjälp av 
den kunskap som vunnits under arbetet med systembeskrivning, flödesschema, vatten- 
och energibalans. Utvärderingen av mikroflotationsanläggningen visade på att det inte 
går att nå tillräckligt hög lönsamhet i en sådan investering. Orsaken är att 
investeringskostnaden är hög samtidigt som reduceringen av ångförbrukning för 
värmning blir förhållandevis liten.  
 
Arbetet med utvärderingen av mikroflotationsanläggningen innebar ett fördjupat arbete 
kring systemen för värmning av vatten och det fördjupade arbetet resulterade i förslag 
med stor besparingspotential men med låg investeringskostnad. Dessa är: 
 

 Eliminera ett flöde till varmvattentanken som i praktiken kyler denna 
 Använd vatten utan föregående spetsvärmning i två postioner  
 Optimera värmeåtervinningstornen genom att höja våtluftens daggpunkt 

 
En av de övriga förlusterna som identifierades var ett kylvattenflöde som håller 48oC 
och idag släpps till avlopp. Kyleffekten för detta kylvattenflöde är 720 kW och bör 
kunna utnyttjas för värmning.  
 
Utöver de åtgärder som nämns i denna rapport finns det en stor potential att reducera 
energianvändningen i PM 53. För att nå denna krävs en hel del arbete. Förslagsvis 
inleds arbetet med en revision av vilka temperaturer och volymflöden som verkligen 
krävs i alla energinyttjande positioner i PM 53. Vidare bör en kompletterande 
kartläggning göras av alla förluster i form av energi (lågtempererade flöden) som 
lämnar pappersmaskinen. När revisionen och kartläggningen är utförda kan resultaten 
användas för att matcha de reviderade behoven i olika positioner med de lågtempererade 
flöden som finns att tillvarata. 
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Abstract 

This Master degree project has been performed at the Braviken paper mill on paper 
machine 53 (PM53) which produces newsprint paper. The current economic situation 
has contributed to declining demand for newsprint, which means it is extra important to 
be competitive by high energy efficiency. Particularly as energy prices are expected to 
rise when the economic growth returns. 
 
One way to increase energy efficiency is by reducing the water use in paper and pulp 
mills and consequently save energy through reduced heating of water. The thesis's main 
task is to evaluate whether a water purification plant (microflotation plant) for 
purification of process water in PM 53 is profitable. The microflotation plant enables 
reuse of warm process water instead of losing the energy to receiving waters. The thesis 
also aims at identifying other positions where losses occur.   
 
The water and energy flows within and around PM 53 are complex. A system 
description and a flowchart have been established to create an overall picture of the 
flows. Further, a water balance of all the flows passing to and from PM 53 has been 
created. Also, based on the water balance and the temperatures of the flows, an energy 
balance has been established.  
 
The profitability of investing in a microflotation plant was evaluated using the 
knowledge gained while working with the system description, flowchart, water and 
energy balance. The evaluation of the microflotation plant showed that it is not possible 
to achieve good enough profitability in such an investment. The reason is that the 
investment cost is high while the reduction of steam consumption used for heating is too 
small.  
 
The evaluations of the microflotation plant lead to a deeper knowledge about the 
systems used for heating of water. The deeper knowledge resulted in proposals with 
great savings potential, but with low investment costs. Those are: 
 

 Eliminate a cooling water flow to the hot water tank  
 Use water in two positions without additional heating 
 Optimize the heat recovery towers by increasing the dew point   

 
One of the other losses that were identified was a cooling water flow which is 48oC and 
today released into sewers. The cooling power of this cooling water flow is 720 kW and 
should be used for heating. 
 
In addition to the measures mentioned in this report, there is great potential to reduce 
energy use in the PM 53. To achieve this, lot of work is required. To begin with an 
audit, of which temperatures and volume flows are required in all energy using 
positions in the PM 53, could be done. Furthermore, should all the energy losses (low 
temperature flows) leaving the PM 53 be identified. When the audit and identification 
work is performed the results can be used to match the revised requirements in various 
positions with the available low temperature flows. 
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Ordlista  
1:a filt Filt i presspartiet som styr/för arket genom presspartiet 
3:e filt Filt i presspartiet som styr/för arket genom presspartiet 
Accept  Massa som är tillräckligt ren för nästa steg i processen 
Aquatrol Spraybefuktning i torkpartiet 
Avdragsmassa Returmassa från skivfilter 
Avluftare Avluftar massan innan den leds till inloppslådan 
Avluftningskondensor Kondenserar luften som sugs ut ur avluftaren 
Avluftningskondensorns 
vakuumpumpar 

Skapar vakuum för att suga ur luft från avluftaren 

Bakvatten Används för transportering av fiber 
Bakvattenstam Stamledning för bakvatten 
Bakvattentank Samlingstank för bakvatten 
Bakvattentorn Lagring av bakvatten, förser TMP och DIP med bakvatten 
Blandningskar Blandar TMP, DIP och utskott 
Blåslådor Ventilerar kåpan för att undvika kondensationsproblem 
BVG Bakvatten grumligt  
BVK Bakvatten klart 
Bågsil Siltyp för att rena processvatten 
Crosscutter Används för att skära en spets av arket som dras genom 

maskinen vid uppstart 
Dagvattenavlopp Avlopp som släpps direkt till recipient 
Deculator Se avluftare 
DIP Massa från returpapper 
Extraktionspump Pumpar vatten från vattenavskiljarna 
Fickventilation Ventilation i torkpartiet 
Filtrat Filtrerat bakvatten 
Filttvätt Rengör pressfiltarna 
Flashånga Ånga som bildas vid hastig trycksänkning 
Friskvattenstam Stamledning med VMF-vatten 
Fyllmedel Tillsatsmedel för ökad ljusspridning i pappret 
Färskånga Ånga från ångkraftcentralen: 2,5 eller 12 bar 
Grumligt filtrat Bakvatten med högre fiberinnehåll än klarfiltrat 
Guskgrop Samlar utskott och justerar koncentrationen (följs av 

utskottstorn) 
Kantremsavskiljare Avskiljer kantremsor 
Kemisk massa Massa framställd genom kemisk process 
Klarfiltrat Bakvatten med lägre fiberinnehåll än grumligt filtrat 
Koncentrationsmätare Mäter koncentrationen av fiber i bakvatten 
Koncentrationsreglering Ger massan dess erforderliga koncentration 
Kondensatsamlingstank Samlar kondensat som sedan pumpas till ÅKC 
Kondensatstam Stamledning för kondensat till ÅKC 
Kort cirkulation Del av processen mellan blandningstank och inloppslåda 
Kylvatten VMF-vatten som används för kylning 
Kylvattenlåda Samlar kylvattenflöden som sedan leds till 

varmvattentanken 
Kåpluft Luften i torkkåpan som tillförs genom blåslådor  
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Luftborste Luftborstarna används för virarekonditionering och som 
nedslagningssprits 

Maskinkar Tank i korta cirkulationen 
Maskinsalsventilation Ventilation av maskinsalen 
Maskinsil Sil som avskiljer rejekt i korta cirkulationen 
Mikroflotation Reningsmetod för processvatten 
Nollnivå Den nivå i kåpan där tryckskillnaden mellan kåpan och 

maskinsalen är noll 
Nya kylaggregatet Kylaggregat i PM 53 
Pick up-filt Filt i presspartiet som plockar upp arket från virapartiet 
Plan drift Drift under stabila förhållanden 
Popeupplösare Upplösare för producerat papper 
Pressparti Partiet i PM där vatten pressas ur arket 
Presstrågsuppvärmning Värmer presstråget vid uppstart 
Presstrågvatten Vatten från avvattning i presspartiet 
Pressupplösare Upplöser ark som ramlat ner i presspartiet 
Pressvakuum Vakuum i presscylindrar samt suglådor för att suga ut 

vatten 
Pumpgrop torrände Bl a kylvatten och tätningsvatten samlas upp i kanaler och 

samlas sedan i pumpgrop 
Pumpgrop våtände Vatten samlas upp i våtänden och samlas sedan i 

pumpgrop  
Påläggsmassa Används som till filter i skivfiltret 
Rejekt Massa som avisas p g a otillräcklig renhet 
Rejektlåda Samlingstank för rejekt 
Rejekttank Tank i korta cirkulationen 
Renseri Där veden förbereds inför flisning i vedhanteringen 
Rullupplösare Upplöser rullar i utskottssystemet  
Schaber Håller valsar rena från smuts eller förhindrar papper från 

att rullas upp på valsar 
Sekundärsil Maskinsil som silar m h a korg 
Skivfilter Renar bakvatten och utvinner fibrer 
Smörjsprits Sprits som verkar för att minska friktionen vid exempelvis 

suglådor  
Softkalander Vals för att skapa jämn tjockleksprofil 
Spetsvärmeväxlare Värmeväxlare som m h a ånga värmer medier till 

erforderlig temperatur 
Spolvatten VMF-vatten för spolning 
Spritsar Används bl a för att hålla filtar och viror rena 
Spritsvatten Klarfiltrat som används i spritsar 
Spritsvattentank Samlingstank för spritsvatten 
Stickies Klibbämnen från returfiber 
Suglådor Vakuumsuglådor för avvattning av arket 
Sulzer smörjoljekylning Kylning av smörjolja i Sulzeraggregaten 
Sulzerluft Vakuumsystemets frånluft 
Sulzermotor Motor som driver Sulzervakuumpumpar 
Sulzervattenavskiljare Avskiljer vatten från den luft som sugs upp i 

vakuumsystemet 
Takspolning Luft som blåses under taket för att undvika kondensation 
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Tertiärsil Maskinsil som silar m h a korg 
TMP (thermo-mecanical 
pulp) 

Massa från jungfrulig fiber 

Torkkåpa Torkpartiets inneslutning 
Torkparti Partiet i PM där torrhalten höjs genom värmning 
Torkupplösare Upplöser utskott från torkpartiet 
Torrhalt Anger andelen torrsubstans i pappret 
Torrände Torkpartiet och efterföljande delar av pappersmaskinen 
Trågvatten Vatten från arkets avvattning som samlas upp i tråg 
Tätningsvatten Används för att kyla och smörja mekaniska tätningar 
Utskottsmassa Massa från upplösare 
Utskottssystem Tar tillvara på spill i form av ark eller massa och återför 

detta till processen 
Varmvatten Uppvärmt VMF-vatten som används i processen 
Varmvattentank Ackumulator för varmvatten 
Vattenavskiljare 2 Avskiljer vatten i luften som sugs genom suglådor i 

virapartiet 
Vattenlåstank Vattentank med funktionen av ett vattenlås 
Vattenrening Tar emot vatten från bl a PM 53:s pumpgrop, renar vattnet 

och släpper det till recipient 
Viragrop Samlar flöden i korta cirkulationen och håller rätt 

temperatur före deculatorn 
Viragropsvärmeväxlare Spetsvärmer vattnet i viragropen med ånga 
Viraparti Del av pappersmaskinen där massan sprutas in och arket 

formas 
Virautsugdroppavskiljare Avskiljer vatten i den utsugna luften 
Viravakuum Vakuum i virapartiets suglådor och sugvalsar 
Virvelrenare Renar massan från oönskat material, exempelvis stickor 
Virvelrenarrejekt Rejekt från virvelreningsanläggningen 
Virvelrenarutspädningstank Innehåller spädvatten till virvelreningsanläggningen 
VMF Filtrerat färskvatten 
VVG-system Värmesystem för salsvärmning 
Våtluft Fuktig luft som sugs ut ur torkkåpan 
Våtände Presspartiet och föregående delar av pappersmaskinen 
VÅV 1 Värmeåtervinningstorn 1 
VÅV 2 Värmeåtervinningstorn 2 
Värmeåtervinningstorn Värmeåtervinning av kåpluft och sulzerluft 
Ånggrupp Respektive ånggrupp förser ett antal torkcylindrar 
Ånglåda Befuktar arket för att förbättra dess egenskaper 
Överlöpsdel deculator Den del i deculatorn som tar emot avluftad massa från 

överlöp (för att hålla nivån) 
Övervira Övre viran som för/styr arket i virapartiet 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Av den totala energianvändningen inom industrisektorn står massa- och pap-
persindustrin för ungefär hälften (Energiläget 2008, 2008). Detta innebär givetvis höga 
kostnader, vilket gör att industrin i allt högre utsträckning måste vidta åtgärder för att bli 
mer energieffektiv.  
 
En av dessa åtgärder är att sänka vattenanvändningen på pappers- och massabruken och 
därmed spara energi genom reducerad värmning av vatten. Vattenförbrukningen i 
Braviken var under 2007 tre gånger högre (30,7 m3/tpapper, Hållbarhetsredovisning 2008) 
än för Holmens bruk i Madrid vars förbrukning var 8,9 m3/tpapper (Hållbarhets-
redovisning 2008). Hög vattenanvändning medför bl a kostnader för kemikalier, 
pumpning och uppvärmning av vatten. Skillnaden i vattenanvändning mellan de båda 
bruken indikerar förbättringspotentialen i bl a Bravikens pappersmaskin 53 (PM 53). 
Braviken har initierat ett vattenprojekt med syfte att minska brukets vattenförbrukning 
och detta examensarbete kommer att bidra till projektet. 
 
Som exempel på ett vattenflöde som bidrar till den höga vattenanvändningen kan 
presstrågvatten nämnas. Delar av det vatten som pressas ur pappersarket 
(presstrågvatten) i PM 53:s pressparti släpps till avlopp. Detta innebär att vatten med ett 
volymflöde på ca 17 l/s och en temperatur på ca 45 oC lämnar PM 53 utan att 
återanvändas (se Mikroflotation). Presstrågvattnet skulle, efter rening, kunna bli 
användbart som processvatten. Braviken har låtit konsultföretaget Pöyry göra en 
förstudie av en reningsanläggning för presstrågvattnet, en s k 
mikroflotationsanläggning. Vidare finns kylvattenflöden som pumpas till avlopp utan 
att den tillförda värmen tas tillvara.  

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att vinna större kunskap om PM 53:s vatten- och 
energianvändningen med fokus på positioner där förbättringsåtgärder kan utföras. Detta 
skapas genom att en vatten- och energibalans över PM 53 upprättas.  
 
Några av de positioner där vatten- och energibesparingar kan göras ska beskrivas och 
vara en grund för fortsatt arbete. Vidare är arbetets huvuduppgift att göra en teknisk och 
ekonomisk kalkyl av den mikroflotationsanläggning för rening av varmt avloppsvatten 
som Pöyry föreslagit i en förstudie, se Bakgrund.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till Bravikens PM 53 och systemgränsen utgörs av PM 53:s 
maskinsal. Elenergianvändning har inte beaktats. Vad gäller energibalansen har inte alla 
energiflöden in och ut ur systemgränsen beaktats då fokus ligger på vattenanvändning.  
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1.4 Metod  
Ett flödesschema har sammanställts, över de vattenflöden som är väsentliga under plan 
drift, för att öka förståelsen kring alla typer av vatten- och energiflöden som finns inom 
och angränsande till PM 53. Som komplement till flödesschemat har även en 
beskrivning av flödena sammanställts.  Informationen, som använts för 
sammanställningen av flödesschemat och beskrivningen, har hämtats från systempärmar 
som beskriver processerna, flödesscheman för de olika delprocesserna, kontrollrummets 
styrsystem, maskinförare och övrig personal i anslutning till PM 53.  
 
Med hjälp av flödesschemat har vatten- och energiflöden som passerar PM 53:s 
systemgräns identifierats och vatten- och energibalansen sammanställts. Kvantifieringen 
av flödena genom systemgränsen har gjorts genom att data hämtats ur 
informationsprogrammet WinMops. De data som samlas i WinMops kommer i sin tur 
från onlinemätningar och momentana manuella flödes- och temperaturmätningar. I vissa 
fall saknas mätningar för specifika typer av flöden genom systemgränsen vilket har lett 
till att volymflöden i flera positioner har summerats. 
 
Identifiering av förluster har gjorts under arbetet med flödesschemat samt vatten- och 
energibalansen. För att kvantifiera förlusterna har momentana flödes- och 
temperaturmätningar utförts samt data hämtats ur WinMops.  
 
Mikroflotation har utvärderats genom att data från momentana flödes- och 
temperaturmätningar samt WinMops har sammanställts och tolkats. Mikroflotationens 
påverkan på systemet har utretts m h a flödesschemat och flödesbeskrivningarna. De 
ekonomiska kalkylerna bygger på beräkningar av kostnad för ånga från oljepannan på 
marginalen och kostnader för mikroflotationsanläggningen som sedan tidigare 
inhämtats av Braviken via Pöyry.  

1.5 Genomförande 
Examensarbetet inleddes med att utforma systembeskrivningar och ett detaljerat 
flödesschema. Vidare följdes detta av ett kartläggningsarbete av vatten- och 
energiflöden inom PM 53 och genom PM 53:s systemgräns. Under kartläggningsarbetet 
identifierades förluster i form av bl a värmeenergi som lämnar PM 53 utan att utnyttjas. 
Förlusterna ansågs ha potential att kunna elimineras och därför utfördes ytterligare 
analyser av dessa. I analyserna gjordes en bedömning av huruvida det var möjligt att 
eliminera respektive förlust. Bedömningen bygger på bl a kontinuitet och förlustens 
storlek, vidare tas hänsyn till hur stora åtgärder som krävs för att eliminera förlusten.  
Den förlust som ansågs ha störst potential (Trågvatten och andra flöden som släpps till 
avlopp och vidare till vattenreningen) utreddes mer utförligt och hänsyn togs även till 
om en investering var lönsam.  

1.6 Läsanvisning 
Rapporten innehåller inledande beskrivande kapitel i form av Massaproduktion, 
Beskrivning av PM 53 och Beskrivning av PM 53:s massa-, vatten- och luftflöden. 
Dessa kapitel, särskilt Beskrivning av PM 53:s massa-, vatten- och luftflöden, är 
detaljerade. För den som är insatt i processerna kan dessa kapitel användas som hjälp 
för att slå upp detaljer gällande systemuppbyggnaden. Vidare finns ett flödesschema till 
kapitlet Beskrivning av PM 53:s massa-, vatten- och luftflöden, se bilaga Flödesschema. 



Inledning 

 3

Ordlistan i rapportens början är ytterligare hjälp för läsaren att förstå vissa begrepp i 
rapporten.  
 
Vattenbalans för januari 2009 respektive Energibalans m a p vattenflöden syftar till att 
belysa vilka flöden som passerar PM 53:s systemgräns och vilken kvantitet dessa har. 
Under Identifierade förluster redovisas förluster som identifierats under arbetet med 
vatten- och energibalanserna. Resultaten till rapportens huvuduppgift redovisas under 
Mikroflotation.  

1.7 Kostnader för vatten och ånga 
Den rörliga kostnaden för friskvatten (VMF-vatten) är mycket låg tack vare den goda 
tillgången på vatten från Motala Ström och kan approximeras till 0 kr/m3 (Maria 
Holmén). Det antas att de fasta kostnaderna för rening av VMF-vatten inte ändras vid 
relativt små förändringar i VMF-förbrukning. Den stora kostnaden ligger därmed i den 
uppvärmning som i vissa fall krävs vid användandet av VMF-vatten.  
 
Reningen av fiberhaltigt avloppsvatten i Bravikens vattenreningsanläggning är förenat 
med en kostnad på 3 kr/m3 vad gäller rörliga kostnader (Maria Holmén). Även här antas 
att de fasta kostnaderna inte förändras vid relativt små förändringar i volymfödet.  
 
I Braviken sker spetsvärmning med ånga från oljepannan på marginalen. Det innebär att 
produktion av ytterligare 1 ton ånga kommer att ske i oljepannan. Marginalkostnaden 
för ånga är beräknad till 126 kr/GJ (454 kr/MWh), se bilaga Beräkning av 
energikostnad för oljepannan. Vid beräkningarna har Holmens uppsatta pris på 60 $/fat 
och kursen 8 kr/$ använts. Marginalkostnaden är 295 kr vid produktion av 1 extra ton 
ånga, se bilaga Beräkning av energikostnad för oljepannan. 
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1.8 Företagsbeskrivning  
Holmen Paper är ett av totalt fem affärsområden som utgör Holmenkoncernen. De 
övriga affärsområden är Holmen Paperboard (kartongproduktion), Holmen Timber 
(sågade trävaror), Holmen Skog (skog och virke) och Holmen Energi (elkraft och 
energi).  

 
Figur 1 - Holmens organisation och affärsområden (Holmen.se, 2009) 
 
Nyckelmarknaden för hela Holmenkoncernen är Europa och det är även här all 
produktion sker och den absolut största delen av försäljningen finns representerad. 
Affärsområdet Paper står för mer än halva koncernens omsättning och produktionen 
finns på tre platser i Europa: Hallstavik, Norrköping och Madrid. Största delen av 
produktionen utgörs av tidningspapper men även reklamtryck, tidskrifter och 
katalogpapper står för väsentliga andelar.  
 
Norrköpingsbruket, Braviken, har en kapacitet på ca 790 000 ton papper per år och 
produktionen sker i tre pappersmaskiner: PM 51, PM 52, PM 53. De tre 
pappersmaskinerna togs i drift under var sitt decennium från 70-talet till 90-talet. 
Bravikens råvara består av både returpapper, massaved (gran) och en liten del kemisk 
massa. 
 
En investering i en ny linje för produktion av massa från massaved har gjorts i 
Braviken. Den nya linjen medför minskad energianvändning och ökad massakvalitet. 
Investeringen uppgick till 500 miljoner kronor och medför att Braviken kan sänka sin 
årliga elanvändning från ca 1,7 TWh/år till 1,55 TWh per år (Holmenpaper.com, 2007). 
 
Holmen Timber kommer även att genomföra en stor investering genom att bygga ett 
sågverk med planerad kapacitet på 750 000 m³ trävaror per år. Sågverket kommer att 
byggas intill Bravikens pappersbruk vilket innebär många samordningsfördelar.  
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2 Massaproduktion 
På Bravikens pappersbruk framställs ca 2 200 ton massa per dygn av massaved och 
returpapper. Massaveden står för 60 % av råvaran och returpapper för 40 % (Lars 
Sundström). 

2.1 Termomekanisk massa (Thermo-Mechanical Pulp-TMP)  
TMP-processen är en mekanisk process för framställning av massa ur jungfrulig fiber. 
Utöver de mekaniska processerna finns även kemiska processer, vilka kännetecknas av 
relativt lågt energibehov men betydligt sämre vedutbyte jämfört med mekaniska 
processer.  
 
Braviken har fyra produktionslinjer för framställning av TMP: B-linjen, N-linjen, S-
linjen och E-linjen, se Figur 2.  
 

 
Figur 2 - Blockschema över Bravikens massaproduktion 

2.1.1 Vedhantering  
TMP-produktionslinjerna inleds med att massaveden placeras på ett uppläggningsbord 
med hjälp av truckar och för att jämna ut buntarna förflyttas veden till ett 
separeringsbord försett med en stenfälla för avskiljning av stenar, se Figur 3. Från 
separeringsbordet förflyttas massaveden till ett renspolningsbord där veden spolas med 
40-gradigt vatten för att avlägsna hyggesavfall och underlätta inför den kommande 
barkningen. Vintertid sker även upptining av massaveden på renspolningsbordet. 
Renspolningsvattnet värms genom värmeväxling med spillvärme från 
processvattenavloppet med benämningen avlopp fiberhaltigt (AFH). 
 
Den renspolade veden kapas sedan för att därefter barkas genom tumling i 
barktrumman. Bark, hyggesavfall och sågspån från vedhanteringen bearbetas genom 
rivning och pressning för att sedan brännas i fastbränslepannan. Barkningen följs av 
flisning i flishuggen varifrån flisen sedan transporteras till flissilotorn via ett flissåll. 
Flissållets uppgift är att framställa acceptflis genom att sålla bort spån och grövre 
stickor. Flissilotornen fungerar som buffertar för TMP-fabriken och silotornens 
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lagringsvolym motsvarar 47 timmars produktion vid full kapacitet. (Gröna Pärmen - 
Driftinstruktioner och Processbeskrivningar TMP) 

 
Figur 3 – Principiellt blockschema över TMP-produktionslinje (Gröna Pärmen - 
Driftinstruktioner och Processbeskrivningar TMP) 

2.1.2 Basning, tvättning och förvärmning 
Processen kräver att flisen förbehandlas genom basning, vilket innebär att flisens 
fukthalt ökas med hjälp av ånga. Under basningen mjukas flisen och dess lignin 
(bindemedel) upp. Basningen sker i basningsbingen där ånga tillsätts underifrån och 
från ett vertikalt placerat rör i basningsbingens centrum. Basningsbingen följs av 
flistvätten som med ett slutet vattensystem tvättar flisen. Tvättsteget är nödvändigt för 
att inte metallskrot och sten ska skada malskivorna i de s k raffinörerna som sedan 
följer. Flisen avvattnas sedan i avvattnarskruvar och förs sedan vidare till förvärmning i 
förvärmarna. I förvärmarna mjukas flisen upp ytterligare genom värmning med ånga 
från raffinörerna. (Gröna Pärmen - Driftinstruktioner och Processbeskrivningar TMP) 

2.1.3 Raffinering 
I nästa steg följer raffinörerna, vilka defibrerar flisen genom att mala den mellan två 
malskivor, där den ena eller båda roterar (Singel Disk – SD eller Dubbel Disk – DD) 
Raffinörerna har elmotorer med installerade effekter på mellan 6,5 och 20 MW. Största 
delen av den energi som åtgår vid malning av massan omvandlar spädvattnet i 
raffinören och vattnet i massan till ånga. Den ånga som genereras under raffineringen 
avskiljs från massan i s k tryckcykloner eller fiberacceleratorer och används till 
förvärmarna eller släpps ut till atmosfären efter att fiber har avskiljts i en s k skrubber. 
Det återvinns även lågvärdiga ångor (lägre temperatur) ur TMP-processen som används 
för att värma hetvattensystemet Varmt Vatten Glykoldoserat (VVG) och bakvatten. 
VVG-systemet är ett värmeåtervinningssystem som i sin tur värmer bl a lokaler, torkluft 
till pappersmaskinerna samt pannors förbränningsluft. Bakvattensystemet är ett slutet 
system där vatten cirkulerar och används bl a till spädning i raffinörerna. 
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Från tryckcyklonerna transporteras sedan massan till andrastegsraffinörer för att massan 
ska defibreras ytterligare och därmed ökas fibrernas bindningsförmåga. För att förhindra 
att massa byggs upp inuti raffinören tillsätts bakvatten som spolvatten. Även 
andrastegsraffinörerna följs av tryckcykloner. När massan lämnat tryckcyklonerna förs 
den till latencykar för att fibrerna långsamt ska kunna räta ut sig. (Gröna Pärmen - 
Driftinstruktioner och Processbeskrivningar TMP) 

2.1.4 Silning och filtrering 
När massan raffinerats är den ännu inte redo för pappersmaskinerna p g a att den 
innehåller icke önskvärt fibermaterial som påverkar papperskvaliteten negativt. De icke 
önskvärda fibermaterialen består bl a av spetor, fiberbuntar och styva fibrer. För att 
erhålla rätt kvalitet silas massan i sileriets silar och cykloner.  
 
Sista steget innan massan är redo att pumpas till massatornet, som förser 
pappersmaskinerna med massa, är skivfiltrering av massan för att erhålla rätt 
massakoncentration.  
 
Under TMP-processen avskiljs viss massa, s k rejektmassa, som sedan raffineras på nytt 
för att bli massa med erforderlig kvalitet. (Gröna Pärmen - Driftinstruktioner och 
Processbeskrivningar TMP) 

2.2 Returpappersmassa (De-Inked Pulp-DIP)  
Genom att använda returpapper som råvara, kan massa produceras energieffektivt. På så 
sätt undviks den elintensiva raffineringen som krävs för att framställa massa ur 
jungfrulig fiber. Massan som baseras på returpapper kallas för DIP (de-inked pulp). 
Braviken har två s k DIP-linjer och eftersom de utgör en väsentlig del av bruket följer 
nedan en kort beskrivning av processen. 
 
Returpappret transporteras från förvaringsmagasinen via transportband till en 
uppslagningstrumma vars uppgift är att sönderdela returpappret till en massaslurry med 
en koncentration på 3,5 %. Framställningen börjar med att pappret vägs i 
uppslagningstrummans inlopp för att kemikaliemängden som behöver tillsättas ska 
kunna bestämmas. Tillsammans med kemikalierna tillsätts även vatten, bl a trågvatten 
som pressats ur arket i pappersmaskinerna. Trumman roterar och pappret bearbetas 
mekaniskt för att kunna defibreras. Efter detta steg har massan den önskade 
koncentrationen och massan förs vidare till grovsilningen. De grövsta föroreningarna 
avlägsnas redan i uppslagningstrumman men fortfarande finns framförallt häftklammers 
kvar och dessa måste avlägsnas genom silning.  
 
De tidigare tillsatta kemikalierna måste få tid att verka och därför förflyttas massan till 
ett reaktionstorn efter silningen. Massan måste sedan silas ytterligare, i den s k 
försilningen, för att avlägsna bl a fragment av plast, etiketter och våtstarkt papper.  
 
Försilningen följs av flotation där trycksvärta avlägsnas genom att den binds till skum 
som sedan avlägsnas. I flotationen höjs därmed massans ljushet. 
 
Trots de två tidigare silningarna, grovsilning och försilning, krävs det att massan renas 
vidare. Det är bl a sand, metall och glas som måste avlägsnas. Genom att låta massan 
passera virvelrening, finsilning och skivfilter kan massans renhet ökas. För att avlägsna 
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mer trycksvärta raffineras massan i en raffinör liknande den i TMP-linjerna och massan 
floteras ytterligare en gång i efterflotationsanläggningen.  
 
Efter flotationen filtreras massan ännu en gång för att sedan blekas. Den blekta massan 
lagras sedan i förrådstorn vid en koncentration av 10 %. Då massan pumpas till 
pappersmaskinerna späds den med bakvatten från respektive pappersmaskin. (DIP 
Returpappersmassa, Bravikens informationsmaterial) 
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3 Beskrivning av PM 53 
Bravikens nyaste pappersmaskin, PM 53, togs i bruk under våren 1996. Den producerar 
ca 300 000 ton tidningspapper årligen av TMP, DIP samt en liten del sulfatmassa. 
Papprets renskurna banbredd är 8960 mm och maskinen körs vanligtvis med en 
hastighet på ca 1 750 m/min (motsvarande dryga 100 km/h), vilket motsvarar 
produktion av över ett och ett halvt hektar papper per minut.  
 
De partier i PM 53 som arket löper genom är viraparti, pressparti, torkparti, softkalander 
samt rullstol, se Figur 4. Givetvis finns en hel del kringsystem, exempelvis vattenrening 
och värmeåtervinning. 
 
I virapartiet sprutas mälden (massan) in mellan två viror som formar arket. Vidare 
avvattnas arket så mycket som möjligt i virapartiet m h a vakuum innan det fortsätter in 
i presspartiet för fortsatt avvattning. När arket har avvattnats så mycket som möjligt 
genom pressning förflyttas det till torkpartiet där torkning sker genom att arkets vatten 
förångas av varma torkcylindrar samt att vatten sugs upp av vakuumcylindrar.  
 
För att arket ska få de rätta ytegenskaperna inför tryckningen krävs vidare behandling i 
de så kallade softkalandrarna. Dessa ger arket en jämnare yta.  
 
När arket har passerat softkalandrarna rullas pappret upp på den så kallade 
tambourvalsen i rullstolen. Tambourvalsen förflyttas sedan med hjälp travers till 
rullmaskinen där pappret skärs och rullas upp på rullar enligt kundspecifikationer.  

 
Figur 4 - PM 53:s olika partier (Systempärm PM 53) 
 
Från det att mälden sprutats in i virapartiet tar det endast tio sekunder innan pappret 
rullas upp på tambourvalsen. Under dessa sekunder ska torrhalten (halten av 
torrsubstans) ökas från 1,2 % till ca 92 %. (Systempärm PM 53) 

3.1 Beskrivning av PM 53:s partier  

3.1.1 Inloppslåda 
Inloppslådan förses med mäld vars torrhalt är ca 1,2 % och inloppslådans uppgift är att 
spruta mäld mellan över- och underviran, se Figur 5. Virorna är en form av dukar som 
löper mellan valsarna för att pappret skall kunna förflyttas dragfritt, d v s att pappret inte 
behöver dras fram genom maskinen. Inloppslådans funktion är mycket viktig för 
papperskvaliteten, dels är det viktigt med en jämn ytviktstvärprofil men även att 
fibrerna får rätt orientering i pappret. Den erhållna fiberorienteringen avgör förhållandet 
mellan rivstyrka i pappersbanans längs- och tvärriktning, det så kallade 
rivlängdsförhållandet. Konstant ytviktstvärprofil och rivlängdsförhållande är det 
optimala för att underlätta fortsatt bearbetning. 
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Figur 5 – Inloppslåda. (1) Inloppslåda, (2) Bröstvals, (3) Formeringsvals, (4) 
Övervirasuglåda, (5) Formationslåda, (6) Våtsuglåda, (7) Separeringssuglåda, (8) 
Plansuglåda, (9) Guskvals, (10) Undervira, (11) Övervira (Voith, driftinstruktion 960514) 
 
I inloppslådans läppöppning finns det möjlighet att påverka ytviktstvärprofilen och 
rivlängdsförhållandet. Läppöppningen kan liknas vid ett munstycke som accelererar 
mäldflödet till ungefär samma hastighet (strålhastighet) som viran och fördelar 
mäldflödet längs hela virabredden. PM 53:s läppöppning är under drift fixerad till ca 6 
mm vilket medför att det är möjligt att optimera ytviktsprofil och rivlängdsförhållande 
oberoende av varandra, något som inte har varit möjligt på äldre konventionella 
inloppslådor. Istället för att styra ytviktsprofil och rivlängdsförhållande med hjälp av 
läppöppningen justeras koncentrationen av den tillförda mälden i 130 positioner längs 
inloppslådans bredd. Mälden späds genom tillförsel av bakvatten. (Systempärm PM 53) 

3.1.2 Viraparti  
Inloppslådan följs av virapartiet vars uppgift är att dränera massan men det är även här 
som arkformeringen sker. Mälden accelereras från inloppslådans läppöppning varpå 
mälden leds mellan de konvergerande bröst- och formeringsvalsarna för att sedan föras 
vidare mellan under- och övervira, se Figur 6.  
 
Eftersom formeringsvalsen har en relativt liten radie sker avvattning genom att vatten 
fortsätter i samma riktning som mäldflödets accelerationsriktning i läppöppningen. 
Vattnet samlas upp av strålkanalen samt skimmerkanalen, se Figur 7. Formeringsvalsen 
är även försedd med en sugzon som avleder vatten genom valsen och ut på valsens 
drivsida. Arkets torrhalt ökar från 1,2 % till 2,5 % efter att det passerat avvattningen i 
detta steg.  
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Figur 6 – Viraparti. (1) Inloppslåda, (2) Övervira, (3) Undervira, (4) Strålkanal, (5) 
Skimmerkanal, (6) Bröstvals, (7) Formeringsvals (Voith, driftinstruktion 960514) 
 
Formationslådan, som är placerad snett ovanför formeringsvalsen, är försedd med två 
plastlister vars uppgift är att ta hand om övrigt avträdande vatten från formeringsvalsen, 
se Figur 5 och Figur 7. 

 
Figur 7 – Viraparti. (1) Formationsvals, (2) Skimmerkanal, (3) Övervirasuglåda, (4) 
Formationslåda (Voith, driftinstruktion 960514)  
 
Vidare sker avvattning med hjälp av tre sugzoner i den så kallade övervirasuglådan som 
är placerad ovan överviran. Övervirasuglådan är försedd med 20 lister och avvattningen 
sker vid vakuum för att bakvattnet ska kunna lyftas.  
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Även formationslådan är försedd med lister, vilka är placerade mitt emot 
övervirasuglådans lister. Listernas uppgift är att skapa impulser för att avvattna arket. 
Impulserna skapas vinkelrätt mot arket och accelerationen i den vinkelräta riktningen 
tillsammans med vattnets tröghet medför avvattning av arket.  
 
När arket har passerat övervirasuglådan och formationslådan har det en torrhalt på cirka 
8 % men innan arket lämnar virapartiet önskas en torrhalt på minst 17,5 %, vilket 
innebär att ytterligare avvattning fordras med hjälp av suglådor. Därför följs 
övervirasuglådan av tre suglådor: våtsuglåda, separeringssuglåda samt plansuglåda. 
Samtliga tre sitter placerade under virorna och drivs av vakuum med olika undertryck.  
 
De tre suglådorna följs av den så kallade guskvalsen vars funktion är att höja torrhalten 
hos arket med hjälp av vakuum. Guskvalsen är perforerad och har två inre 
vakuumzoner.  
 
Virapartiet har på senare år även kompletterats med ytterligare en suglåda (Hivac) som 
arbetar med större undertryck än de andra suglådorna. Den är placerad efter guskvalsen 
(kan ej ses i Figur 5) och är därmed sista avvattningspositionen i virapartiet. När arket 
passerat virapartiet har det en torrhalt på 17,5 % (Mats Stensson). (Voith, 
driftinstruktion 960514) 

3.1.3 Pressparti  
Virapartiet följs av presspartiet vars uppgift är att genom mekanisk sammanpressning 
pressa vatten ur arket. Torrhalten ökas från 17,5 % till 51-52 % i presspartiet (Mats 
Stensson).  
 
Arket plockas upp från viran med hjälp av presspartiets vakuumförsedda pick up-vals 
och sedan sker pressningen genom tre så kallade nyp, d v s arket passerar mellan två 
valsar med pålagda motriktade krafter tre gånger, se Figur 8. Den pålagda kraften ökas 
successivt. Första nypkraften är 70 kN/m, andra 90 kN/m samt tredje 800 kN/m.  
 
Första nypet sker mellan sugvals och Nipco F. Sugvalsen har två vakuumzoner och det 
är möjligt att styra dessas vinkel mot arket. Vid sugvalsen finns en ånglåda placerad 
som värmer arket och befuktar det med hjälp av dysor och tack vare ånglådan 
möjliggörs större avvattning i presspartiet.  
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Figur 8 – Pressparti. (1) Pick up-vals, (2) Sugvals, (3) Centralvals, (4) Nipco Flex, (5) 
Nipco F (Systempärm PM 53) 
 
Andra nypet sker mellan sugvals och centralvals. Tredje nypet sker mellan centralsvals 
och Nipco Flex under mycket högt tryck (800 kN/m) för att möjliggöra ökad torrhalt. 
Nipco Flex-valsen är gummibelagd vilket ökar dess anliggningsyta mot arket. 
(Systempärm PM 53) 

3.1.4 Torkparti 
Pappret som Braviken levererar har en torrhalt på 91-92 %. Det innebär att torrhalten 
måste ökas från 51-52 % till minst 91 % i pappersmaskinens torkparti och därmed 
måste mycket stora mängder (ca 1 ton per ton färdigt papper) vatten förångas.  
 
Arket utsätts för dragning för första gången när det överförs från pressparti till torkparti, 
tidigare har arket hela tiden förflyttats med hjälp av viror. Avdunstningen sker genom 
att arket löper via 31 torkcylindrar och 30 vakuumcylindrar i torkpartiet, se Figur 9. Det 
stora antalet cylindrar som krävs för att erhålla rätt torrhalt medför att torkpartiet blir 
pappersmaskinens största parti.  
 

 
Figur 9 – Torkparti. Cylindrarna med störst radie är torkcylindrarna och under dessa 
sitter vakuumcylindrarna placerade. Ovan torkcylindrarna syns viror som har till uppgift 
att styra arket. (Systempärm PM 53) 
 
Torkcylindrarnas mantelytor är blankpolerade och de värms från insidan med hjälp av 
ånga med ett tryck på 2,5 bar. Det fuktiga arket tar upp värme från torkcylindrarna och 
en del av arkets vatteninnehåll förångas till våtluft. Ångan i cylindrarna bildar 
kondensat som samlas upp och pumpas till ångkraftcentralen (ÅKC). Våtluften används 
för att värma bl a processvatten. Torkcylindrarnas mantelytor har varierande temperatur 
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beroende på var i torkpartiet de sitter. I början av torkpartiet håller de lägre temperatur 
än mot slutet. 
 
Vakuumcylindrarna sitter placerade under torkcylindrarna. Deras mantelytor är 
hålborrade och cylindrarna är indelade i två vakuumzoner. (Systempärm PM 53) 

3.1.5 Softkalander 
Softkalanderns uppgift är att göra arkets yta blankare. Softkalandern består likt 
presspartiet av nyp, i detta fall två nyp. En av valsarna i respektive nyp är uppvärmd 
med hetolja från det så kallade hetoljesystemet där oljan i sin tur värms med hjälp av en 
elvärmepanna med en effekt på 1 350 kW. (Systempärm PM 53) 

3.1.6 Rullstol, rullmaskin och paketering 
Softkalandern följs direkt av rullstolen som rullar upp pappret på den så kallade 
tambouren. Vanligtvis rullas mellan 75 och 90 kilometer papper upp på tambouren 
innan den förflyttas vidare med travers till rullmaskinen som står placerad i närheten av 
rullstolen. Rullarna som produceras i rullstolen har kundspecifika bredder och paketeras 
i en automatisk paketeringsanläggning varpå de är färdiga att skeppas. (Systempärm PM 
53) 
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4 Beskrivning av PM 53:s massa-, vatten- och 
luftflöden  

För att erhålla en ökad förståelse om de flöden av massa, vatten och luft som finns inom 
och i anslutning till pappersmaskinen redovisas de viktigaste flödena för denna rapport 
här nedan. Fokus ligger på de flöden som förekommer vid plan drift, d v s flöden som 
förekommer i samband med start och/eller stopp har utelämnats. Start-/stoppflöden är 
ofta flöden för uppfyllning, tömning eller värmning. Figur 10 nedan visar de ingående 
delarna i systembeskrivningen. 
 

 
Figur 10 - Ingående delar i systembeskrivningen 

4.1 Mekaniskt renat friskvatten (VMF) 
Det mekaniskt renade vattnet tas från Motala Ström till Bravikens gemensamma 
vattenstation. Från vattenstationen leds vattnet genom en stamledning till PM53. 
Stamledningen avgrenas till följande: 
 

 Processvatten 
o Allt friskvatten som används i processen tas från varmvattentanken som 

håller en temperatur på ca 58-60oC. Det används till exempelvis spritsar, 
filttvätt och spolslangar. Normalt räcker volymflödet av kylvatten som 
leds genom kylvattenlådan, via VÅV-torn och spetsvärmeväxlare och till 
varmvattentanken. Om detta volymflöde är otillräckligt tas vatten direkt 
från friskvattenstammen till varmvattentanken via VÅV-torn och 
spetsvärmeväxlare. 

o För att säkerställa nivån av bakvatten utnyttjas ibland möjligheten att 
leda vatten från varmvattentanken via ventil till bakvattentanken. 

o Klarfiltrattankens nivå säkras med VMF vid exempelvis uppstart. 
o Kylvattnet från ång- och kondensatsystemets kondensor (A3) för 

restånga leds direkt till varmvattentanken. 
 

 Kylvatten (från VMF-stammen tas vatten till alla kylningspunkter) 
o För att minska vattenanvändningen samlas rent kylvatten i 

kylvattenlådan från följande punkter: 
 Sulzermotor (1-2) 
 Avluftningskondensor (deculator) 
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 Kylmaskin 4, 5, 8, 9 
 Nya kylaggregatet 

o Från följande maskiner leds vatten till dagvattenavloppet på grund av 
lång väg till samlingsrör och kylvattenlåda: 
 Kylmaskin 1, 2, 3, 7, 11 

o Överlöp från kylvattenlådan rinner till dagvattenavloppet 
o Från de kylningspunkter där det förekommer risk för oljeläckage 

(oljedetektor förhindrar att olja når recipient) eller att vattenmängderna 
är små leds kylvattnet direkt till dagvattenavloppet (sedan vidare till 
recipient). Dessa punkter är: 
 Sulzer smörjoljekylning 
 Centralsmörjning av torkparti 
 Centralsmörjning och hydraulik för softkalander 
 Hydraulik Nipcoflex, sugvals och Nipco F 
 Värmnings- och kylningssystem för kalander 
 Vakuumpumpar för torkparti 
 Kylning av Aquatrol (kondensat) 
 Postraffinör 

o Från följande korta cirkulations förbrukningsställen samlas vatten i en 
vattenlåstank (från vattenlåstanken leds flödet till bakvattentanken): 
 Avluftningskondensorns vakuumpumpar 
 Vatten från vakuumpumparnas tätningsvatten 
 

 Spolvatten 
o Vatten till spolslangar vid vira- och presspartiet samt spritsvatten för 

valsrengöring i våtänden tas från varmvattentanken. 
o För spolning kan även brandpostkopplingar användas (från VMF-

ledning). 
 

 Tätningsvattnet som PM 53 förbrukar tas från VMF och används till smörjning 
och kylning i exempelvis pumpar, koncentrationsmätare och omrörare. 
Förbrukat tätningsvatten följer med in i processen eller går till avlopp.  

 
(Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.2 Bakvatten 
Bakvattnet samlas upp från PM 53:s olika partier i den så kallade bakvattentanken och 
lagras sedan i bakvattentornet. För att behålla värmen och fiberinnehållet i vattnet 
pumpas bakvatten tillbaka till TMP- och DIP-processen via bakvattenstammen. M h a 
koncentrationsstammen används bakvatten från bakvattentanken för att späda massan 
till rätt koncentration före inloppslådan. Som nämndes tidigare tillverkas även bakvatten 
genom att varmvatten (ursprungligen VMF) tas från varmvattentanken till 
bakvattentanken. Bakvatten används även till utskottssytemet.  
 
Till bakvattentanken (100 m3) leds följande flöden: 

 Överlöp från viragrop 
 Vatten från utskottsurvattnare 
 Vatten från skimmer via vattenavskiljare 2 
 Vatten från övervirans suglådor genom vattenavskiljare 3-5 
 Vatten från undervirans suglådor genom vattenavskiljare 6-8  
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 Vatten från varmvattentanken 
 Från bakvattenstammen finns möjlighet att ta vatten till bakvattentanken 
 Tråg i viraparti 

 
Från bakvattentanken pumpas bakvatten till bakvattentornet eller tvärtom beroende på 
behov. Bakvatten uppvärms med vattencirkulation från bakvattentank till VÅV-torn, 
viragropsvärmeväxlare och vidare till viragrop. Vattenflöde finns även från viragrop till 
bakvattentank. Viragropsvärmeväxlaren spetsvärmer med färskånga (2,5 bar). 
(Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.3 Bakvattenstam  
Från bakvattentornet (5 000 m3) tas bakvatten till följande: 

 Bakvattenstam till TMP N- och DIP 2-linjen  
o För koncentrationsreglering 
o För tillverkning av massa 

 PM 53:s bakvattenstam 
o Utskottssystem 

 Guskgrop 
 Pressupplösare 
 Torkupplösare 
 Popeupplösare 
 RM 5-upplösare och kantremsavskiljare 
 Rullupplösare 

o Nivåreglering av bakvattentank 
o Spolvatten till virvelrenarens rejektsamlingsrör 
o Fyllmedel utspädning 
 

(Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.4 Trågvatten 
Till trågvattentanken leds presstrågvatten, vatten från Sulzervattenavskiljarnas 
extraktionspumpar, virautsugsdroppavskiljare och kondensat från VÅV-tornen. 
 
Från trågvattentanken pumpas vatten till DIP’s mikroflotation. Trågvattnet kan 
innehålla filtmaterial från pressfiltarna. Eftersom filtmaterialet kan medföra problem i 
processen går trågvattnet inte att använda som bakvatten. Överlöp släpps till pumpgrop 
våtände p g a otillräckligt behov i DIP-fabriken. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, 
Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.5 Varm- och spritsvattensystem 
Varm och spritsvattensystemet är uppbyggt kring två tankar: varmvattentanken (80 m3) 
och spritsvattentanken (30 m3).  
 
Varmvattnet är uppvärmt VMF-vatten och används till: 

 Vira- och presspartispritsarna 
 Spolslangar för vira-, press- och valsrengöringssprits 
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Vattnet till varmvattentanken uppvärms m h a kylvattenlåda, kondensor för flashånga, 
VÅV-torn samt spetsvärmeväxlare. I kylvattenlådan samlas kylvatten från avluftarens 
kondensor, Sulzermotor 1-2, kylmaskiner (4, 5, 8, 9) och nya kylaggregatet.  
 
Från kylvattenlådan pumpas vattnet via VÅV-torn och spetsvärmeväxlare till 
varmvattentanken. Om vattnet från kylvattenlådan är otillräckligt kan VMF-vatten tas 
direkt från stammen via VÅV-tornen och spetsvärmeväxlare till varmvattentanken. 
(Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.6 Varmvattenanvändning 
Från varmvattentanken tas vatten till följande: 

 Varmvatten 2 bar 
o Smörjspritsar för valssuglådor (smörjning mellan låda och vals) 
o Smörjsprits för filtarnas suglådor och filtkanter (pick up-filt, 1:a filt och 

3:e filt i pressparti) 
o Spritsar för centralvals 
o 70-barsrör för renhållning av insida valsar 
o Luftborste tvättsprits för över- och undervira. Luftborstarna används för 

virarekonditionering och som nedslagningssprits. Vatten spritsas på 
över- och undervirans insida som därefter trycks genom viran m h a luft. 

 
 Varmvatten 30 bar  

o Kantspritsrör och crosscutter 
o Högtryckstvättsprits för undervira 
o Högtryckstvättsprits för formeringsvals utsida 
o Högtryckstvättsprits för övervira 
o Högtryckstvättsprits för pick up-filt (i pressparti) 
o Högtryckstvättsprits för 1:a filt (i pressparti) 
o Högtryckstvättsprits för 3:e filt (i pressparti) 
 

 Varmvatten 70 bar 
o Högtryckstvättsprits för guskvalsens utsida 
o Högtryckstvättsprits för guskvalsens insida 
o Högtryckstvättsprits för pick up-vals 
o Högtryckstvättsprits för pressugvals utsida 
o Högtryckstvättsprits för pressugvals insida 
o Högtryckstvättsprits för formeringsvals insida 
 

 Varmvatten till spritsvattentank 
 

(Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.7 Spritsvattenanvändning 
För de spritsar som inte kräver friskvatten (VMF) används klarfiltrat. Klarfiltratet tas 
från klarfiltrattanken till spritsvattentanken via en bågsil för att säkerställa att inga stora 
föroreningar kommer in i spritsdysorna. Att använda klarfiltrat istället för varmt 
friskvatten via varmvattentanken är ett sätt att sänka friskvattenanvändningen. Om 
nivån i klarfiltrattanken blir otillräcklig kan vatten tas från varmvattentanken direkt till 
spritsvattentanken.  
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Från spritsvattentanken tas vatten till följande: 

 Spritsvatten 2 bar 
o Virautsugsdroppavskiljare för övervira och undervira 
o Viraparti 

 Viraledvalsspritsar (rengöring av schaber) 
 Spritsar för suglådor 

o Pressupplösare 
 Spritsvatten 8 bar 

o Nedslagningssprits (för att hålla viran ren vid avbrott) 
 Spritsvatten 12 bar 

o Virakantrengöringsspritsar för undervira 
 

(Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.8 Avloppsvatten 
Avloppsvattnet från PM 53 består av två delar, dagvattenavlopp som leds ut i Bråviken 
samt avlopp till vattenreningen. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å 
Norén) 

4.8.1 Dagvattenavlopp 
Det som karakteriserar dagvattenavloppet är att det inte innehåller fibrer eller andra 
föroreningar och kan därmed släppas direkt ut i Bråviken. På avloppsflödet finns en 
detektor som upptäcker eventuella oljeläckage och larmar för att förhindra att olja når 
Bråviken. De flöden som släpps till dagvattenavloppet samlas upp i en golvkanal i PM 
53. Till dagvattenavloppet rinner många små flöden via vattenlåstankar. Flödena 
kommer mestadels från tätningsvatten och kylvatten (se Mekaniskt renat friskvatten 
(VMF)) men även regnvatten. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å 
Norén) 

4.8.2 Avlopp till vattenrening 
Till skillnad från dagvattenavloppet kan avloppet till vattenreningen innehålla både 
fibrer och spår av olja.  Avloppet till vattenreningen pumpas från PM 53:s pumpgrop 
våtände. Pumpgropen samlar flöden från:  

 Pumpgrop torrände 
 Klarfiltrattank  
 Tertiärsil  
 Virvelrenarrejekt (steg 6) 
 Avluftare 
 Överlöp från alla tankar, kar, torn och upplösare, exempelvis trågvattentanken 
 

(Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.9 Massaberedning 
PM 53 använder tre olika färskmassakomponenter varav två används kontinuerligt, 
TMP och DIP. Cellulosa används vid enstaka tillfällen och kommer därför inte att 
omnämnas här. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 
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4.9.1 TMP 
TMP pumpas från TMP-fabriken till TMP-tornet (3 000 m3) varifrån massan sedan 
pumpas till PM 53:s TMP-tank (500 m3). Massaflödet från TMP-tornet till TMP-tanken 
koncentrationsregleras med bakvatten (från PM 53:s bakvattentorn) till en koncentration 
på 3,5 %. Från TMP-tanken leds massan, via koncentrationsreglering från 
bakvattentanken, till blandningskaret. 
 
Påläggsmassa till skivfiltret tas från TMP-tanken och återvunnen massa från skivfiltret 
leds till avdragsmassatanken. Återvunnen massa från utskottssystemet pumpas till 
blandningskaret. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.9.2 DIP 
Massa pumpas från DIP-fabriken till DIP2-tornet (1 500 m3). Från tornet pumpas 
massan till PM 53:s DIP-tank (500 m3) och sedan vidare till blandningskaret. Bakvatten 
för koncentrationsreglering i DIP 2-tornet tas från PM 53:s bakvattentorn. Strax efter 
DIP-tornet späds massan ytterligare med ett flöde utan givare som uppskattas till 10-15 
l/s (Per-Inge Nilsson).  
 
För koncentrationsregleringen som följer efter DIP 2-tornet tas bakvatten från 
bakvattentanken. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.10 Kort cirkulation  
Korta cirkulationen avser det avsnitt i processen där massan förbereds inför 
pappersmaskinens inloppslåda. I avluftaren (deculatorn) avluftas massan innan den leds 
till inloppslådan. En annan väsentlig del av korta cirkulationen är viragropen som 
samlar flöden och håller jämn temperatur före avluftaren. Vidare innehåller korta 
cirkulationen silar och virvelrenare vars uppgift är att avlägsna oönskade partiklar i 
massan (rejekt). (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.10.1 Massans huvudström 
Från blandningskaret pumpas massa till maskinkaret och för att hålla konstant nivå i 
maskinkaret pumpas överlöp tillbaka till blandningskaret.  
 
Från maskinkaret pumpas massa genom viragropens bottenzon vidare till 
virvelreningens första steg via maskinsil 1 B och 2 B. Till virvelreningens andra steg är 
maskinsil 2, som förses av rejekttanken, kopplad.  
 
Nivån i deculatorn hålls konstant genom överlöp mellan deculatorns primär- och 
sekundärsida. Från deculatorns primärsida pumpas massa till inloppslådan. 
(Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.10.2 Maskinsilarnas rejekt 
Maskinsilarnas rejekt samlas i rejektlådan och pumpas därifrån till sekundärsilen. 
Sekundärsilens accept leds till viragropen och silens rejekt till tertiärsilen. Tertiärsilens 
accept leds till guskgropen och rejektet till pumpgropen i våtänden. (Systempärm PM 
53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 
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4.10.3 Virvelreningsanläggningen 
Virvelrenarnas uppgift är att avlägsna oönskat material i massan såsom exempelvis 
stickor. Renarna verkar i sex steg varav steg 4-6 är kaskadkopplade medan steg 1-3 
verkar i s k bruten kaskad. Rejektet från första steget späds, med bakvatten från 
rejekttanken, och leds sedan till andra stegets virvelrenare. Andra stegets virvelrenare 
förses även av maskinsil 2, se ovan.  
 
Accept från fjärde stegets virvelrenare och rejekt från andra stegets virvelrenare leds till 
tredje stegets virvelrenare, även här tas spädvatten från rejekttanken. Tredje stegets 
accept är kopplat till överlöpsdelen av deculatorn som leder massa till viragropen. 
Rejektet från tredje steget och femte stegets accept leds till fjärde stegets virvelrenare.  
 
Vidare leds rejektet från fjärde steget och acceptet från sjätte steget till femte 
virvelrenaren efter att ha spätts från rejekttanken.  
 
Femte stegets rejekt leds till sjätte steget och späds samtidigt med klarfiltrat från 
virvelrenarutspädningstanken, även kallad virustank. Sjätte stegets rejekt leds till 
pumpgrop våtände. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.10.4 Deculatorns vakuumsystem 
I deculatorn avluftas massan och den separerade luften och vattenångan sugs ut med 
hjälp av två vakuumpumpar. Luften kyls med hjälp av VMF-vatten i en kondensor och 
kylvattnet leds vidare till kylvattenlådan. Kondensatet samlas i en vattenlåstank (från 
vattenlåstanken leds flödet till bakvattentanken). (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, 
Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.10.5 Bakvatten i korta cirkulationen 
Från över- och undervirans vattensamlingstråg leds vatten, via virakanalen, till 
viragropen. Även vattnet från virans strålkanal leds till viragropen.  
 
Bakvatten till viragropen värms via cirkulation genom värmeåtervinningstornet och 
viragropsvärmeväxlaren. Cirkulationen är nödvändig för undvika bakvattenunderskott i 
viragropen och genom överlöp i viragropen hålls rätt nivå och bakvatten förs tillbaka till 
bakvattentanken. Ett stort överlöpsflöde från viragropen förs även till rejekttanken som 
innehåller bakvatten. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.10.6 Moduljetsystem 
Moduljetsystemet används för att reglera arkets torrviktsprofil. Från deculatorn pumpas 
massa till moduljetdelen i inloppslådan via moduljetsilen. (Systempärm PM 53, Skiftlag 
A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.10.7 Utskott 
I utskottssystemet upplöses utskott i form av bl a slaskkanter i viran, all massa vid 
avbrott men även hela rullar. Utskottet lagras i utskottstornet och pumpas därifrån till 
blandningskaret. Utskottet använder bakvatten för att lösa upp pappret/massan. Luft 
som sugs från utskottets olika upplösare släpps över tak. (Systempärm PM 53, Skiftlag 
A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 
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4.10.8 Vakuumsystem 
PM 53:s vakuumsystem består av fem vakuumaggregat: Sulzer 1, Sulzer 2, Sulzer 3, 
strålkanalfläkt och skimmerkanalfläkt. Sulzer 1 och 2 drivs av en elmotor med en effekt 
på 3,8 MW och de suger ut vatten med hjälp av vakuum från viraparti och pressparti via 
valsar och suglådor. 
 
Sulzer 3 drivs av en elmotor med en effekt på 0,85 MW och den suger ut vatten från 
suglådor i anslutning till pressfiltarna (pick up-filt och 1:a pressfilt). (Systempärm PM 
53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.10.9 Vattenavskiljare 
Med det vatten som sugs från pappersmaskinens sugställen följer även fibrer och 
filtmaterial. För att skona vakuumaggregaten och vakuumfläktarna bör luften som leds 
till dessa vara så ren och droppfri som möjligt, därför är det nödvändigt att luften leds 
via vattenavskiljare.  
 
Det finns nio vattenavskiljare (1-8 respektive 25) och åtta Sulzervattenavskiljare varav 
Sulzervattenavskiljare 1-6 hör till Sulzer 1 och 2 medan 7-8 hör till Sulzer 3. Förutom 
vattenavskiljarna finns det även två droppavskiljare som hör till strålkanalfläkt och 
skimmerkanal. 
 
Luften som sugs från strålkanalen leds till vattenavskiljare 1 och det separerade vattnet 
leds till viragropen medan luften sugs till droppavskiljare 1 varifrån även detta vatten 
leds till viragropen och luften leds sedan ut över tak.  
 
Den luft som sugs från skimmerkanalen leds till vattenavskiljare 2 och vidare till 
droppavskiljare 2 för att sedan blåsas ut över tak. Från vattenavskiljare 2 leds vattnet till 
bakvattentank och från droppavskiljare 2 till viragrop. 
 
Från över- och undervirans suglådor avskiljs de största mängderna vatten i 
vattenavskiljare 3-8 samt 25 (HIVAC-suglåda) och från dessa leds vattnet till 
bakvattentanken. Luften leds vidare till Sulzervattenavskiljare 1-6 och från dessa 
pumpas det avskiljda vattnet till trågvattentanken. Den största vattenmängden avskiljs i 
vattenavskiljarna före Sulzervattenavskiljarna. Sulzervattenavskiljarna 7-8 leder även de 
sitt vatten till trågvattentanken. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å 
Norén) 

4.10.10 Sulzerluft 
Den luft som sugs ut med hjälp av Sulzer 1-3 (sulzerluft) håller relativt hög temperatur 
och flödena är relativt höga, därför används den i pappersmaskinens torkkåpa i 
kombination med spetsvärmning (vid behov). Sulzerluften kan även ledas till VÅV-
tornen eller över tak. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.11 Ånga och kondensat  
Ånga levereras till PM 53 från ångkraftcentralen (ÅKC) med ett tryck av 2,5 bar. 12-
barsånga används för att hjälpa till att hålla drifttrycket. Vid tillfällen då ångan från 
ÅKC är otillräcklig, vid exempelvis igångkörning av PM, finns en ångackumulator att 
tillgå. Ångackumulatorn laddas med 12-barsånga.  
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Ångan i huvudångledningen är överhettad. Från ångfördelningsröret fördelas ånga till: 
 Takspolning 
 Presstrågsuppvärmning 
 Ånglåda press (se Beskrivning av PM 53) 
 Varmvattentank 
 Viragrop (bakvattenuppvärmning) 
 Maskinsalsventilation 
 Centralsmörjning 

 
Från ångfördelningsröret tas ånga via huvudångventil till: 

 Torkparti (uppdelat i fyra ånggrupper: 1, 1b, 2 och 3) 
 Ånglådor vid softkalander 2 
 Uppvärmning av torkluft 1 och 2 (mestadels via blåslådor) 
 

(Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.11.1 Kondensat 
Kondensatsystemet består av tre kondensattankar (A1-A3) och en 
kondensatsamlingstank. A1 tar emot kondensat från ånggrupp 1 och för det sedan vidare 
till A2. Flashångan från A1 leds till ånggrupp 2. Flashångan består av 
genomströmningsånga och ånga som bildas vid trycksänkning. 
 
A2 tar emot kondensat från ånggrupp 1b och 2. Flashånga leds till ånggrupp 3 och 
kondensor där den kyls med hjälp av VMF. A3 tar emot kondensat från kondensorn. 
Flashånga från A3 leds till kondensorn och åter till A3. A3 tar även emot kondensat från 
ånggrupp 2 och 3 (cylinder 6-8).   
 
Kondensatsamlingstanken samlar kondensat från A2, A3, ventilation i maskinsal, 
bakvattenuppvärmning, varmvattenuppvärmning och takspolning. Kondensatet pumpas 
från kondensatsamlingstanken vidare till ÅKC. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, 
Mats Stensson, L-Å Norén) 

4.12 Ventilation och värmeåtervinning 
Vakuumsystemets frånluft (sulzerluft) från virapartiet och presspartiet håller en 
temperatur av ca 140oC. Sulzerluften används som torkluft eller till värmeåtervinning. 
Vid avbrott släpps Sulzerluften över tak.  
 
Fickventilationen (torkluften) består av två tilluftssytem som blåser förvärmd luft till 
blåslådorna. Förvärmningen sker genom VÅV-tornen, ångbatteri och Sulzerluft.  
 
Frånluften i torkkåpan leds genom fem värmeväxlare i respektive VÅV-torn innan den 
leds ut över tak. Frånluften värmeväxlas mot maskinsalsluft, bakvatten, VMF, VVG (se 
nedan) och VMF ytterligare en gång.  
 
Från virapartiet sugs fuktig luft med en fläkt från övervira och viragrop genom 
droppavskiljare till taket. Även fuktig luft från undervira och guskgrop sugs med en 
fläkt genom droppavskiljare till taket.  
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Frånluften i maskinsalen sugs ut med nio fläktar placerade i taket för att undvika 
kondensproblem. Varm och fuktig luft sugs ut från upplösare med fem fläktar, en till 
respektive upplösare.  
 
För uppvärmning av lokaler används det så kallade VVG-systemet som värms upp i 
VÅV-tornen och ytterligare med spetsvärme i vissa fall. Spetsvärmen används när 
VÅV-tornets effekt inte är tillräcklig samt när utetemperaturen är låg. 
Maskinsalsventilationsluften värms via 15 st takaggregat innehållande värmebatterier 
och tilluftsfläktar. (Systempärm PM 53, Skiftlag A-E, Mats Stensson, L-Å Norén) 
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5 Resultat och diskussion 

5.1 Vattenbalans för januari 2009 
Som ett led i att öka kunskapen kring de vattenflöden som passerar PM 53:s 
systemgräns har en vattenbalans upprättats. Under arbetet med vattenbalansen har stora 
poster samt även energiförluster identifierats. Vattenbalansen är upprättad för januari 
2009. Medelvärdet för produktionen under denna månad var 35,2 ton/h 
(53MATRAM119). Stopptiden under januari var 112 min/dygn jämfört med 54 
min/dygn för helåret 2008 (Månadsrapport PM 53 – januari 2009). Siffror och bokstäver 
inom parentes anger positionsnummer som används internt på Braviken. 
 
Eftersom vattenbalansen bygger på medelvärden som även inkluderar stopp i maskinen 
kommer storleken på volymflödena att bli något mindre än vid plan drift. 
Volymflödenas kvantitet relativt varandra är korrekta. För att förtydliga systemgränsen 
har en schematisk bild över vattenbalansen upprättats, se Figur 11. 
 

Fukt över tak [l/s]
9

84 Bakvattentorn till DIP [l/s]
VMF [l/s] 103

70 Bakvattentorn till TMP [l/s]

Bakvatten i TMP [l/s] 120 PM 53 36 Trågvatten till DIP [l/s]

1 Fukt i papper [l/s]
Bakvatten i DIP [l/s] 100

61 Restpost [l/s]

21 40
Vattenrening [l/s] Dagvattenavlopp [l/s]

PM 53

 
Figur 11 - Schematisk bild över in- och utflöden under januari 2009 (WinMops) 
 
Restposten är 61 l/s eller 19 % av utflödet. Anledningen att den betraktas som en 
restpost för just utflödet är att värdena för inflödena är större än värdena för utflödena. 
Restposten kan bl a förklaras av osäkerheter i form av mätfel, exempelvis i 
koncentrationsgivare för massa. Restposten diskuteras även nedan under Restpost (ut). 
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Tabell 1 - Vattenbalans för PM 53 för januari 2009 (WinMops).  
VMF 103 l/s 

Bakvatten i TMP 120 l/s 
Bakvatten i DIP 100 l/s 

Summa in 322 l/s 
Bakvattentorn till DIP -84 l/s 

Bakvattentorn till TMP -70 l/s 
Vattenrening -21 l/s 

Dagvattenavlopp (veckomätn.) -40 l/s 
Trågvatten till DIP -36 l/s 

Fukt i papper -1 l/s 
Avvattning -9 l/s 

Summa ut -261 l/s 
Restpost 61 l/s 
 

De största flödena till PM 53 kommer via massan i form av bakvatten från DIP- och 
TMP-fabrikerna, ca 220 l/s totalt.  
 
VMF-flödet till PM 53 håller över året en medeltemperatur på ca 9oC men varierar från 
nästan 0-gradigt upp till 23oC (WinMops, 2008). Medeltemperaturen på VMF-flödet 
under den studerade perioden var 1,3oC. Fördelningen av inflödena redovisas i Figur 12 
nedan. 
 

Fördelning av vattenflöden till PM 53 [l/s]

103; 32%

120; 37%

100; 31%

VMF

Bakvatten i TMP

Bakvatten i DIP

 
Figur 12 - Fördelning av vattenflöden till PM 53 under januari 2009 (WinMops) 
 
När det gäller flöden från PM 53 härrör alla flöden från bakvatten utom 
dagvattenavloppet. Summan av de flöden från PM 53 som härrör från bakvattnet är 221 
l/s vilket kan jämföras med det summerade bakvattenflödet till PM 53 på 220 l/s. 
Bakvattenflödena från PM 53 till DIP- och TMP-fabrikerna är dominerande med 
volymflöden på 84 l/s respektive 70 l/s. 
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Fördelning av vattenflöden från PM 53 [l/s]
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Figur 13 - Fördelning av vattenflöden från PM 53 under januari 2009 (WinMops) 

5.1.1 In- och utflöden  

5.1.1.1 VMF (in) 
Inflödet av VMF-vatten var under perioden i genomsnitt 103 l/s och medeltemperaturen 
var 1,3oC (3T2309). Värdet har beräknats genom att summera följande VMF-
volymflöden: 
 

 Kylvatten till varmvattentanken via kylvattenlådan (53,2 l/s) (20419) 
 Kylvatten till varmvattentanken via deculatorns kondensor (5,7 l/s) (20415) 
 Till varmvattentanken från VMF-stam vid uppstart (2,0 l/s) (20420) 
 Tätningsvatten 1,9 l/s (20913) 
 Kylvatten till dagvattenavloppet (40 l/s) (53KV53FLO1) 

 
På grund av VMF-stammens utformning har kontrollmätningar varit alltför omfattande 
att utföra.  
 
Absolut största förbrukningen av VMF-vatten står kylning för och under perioden var 
volymflödet från kylvattenlådan till varmvattentanken 53,2 l/s (20419), se Figur 14. 
Vattenflödet till kylvattenlådan är större än flödet från densamma eftersom det i stort 
sett är konstant överlöp (Mats Lundgren).  
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Fördelning av VMF-flöde januari 2009 [l/s], totalt 103 l/s
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Figur 14 - Fördelning av VMF-vatten under januari 2009  
 
Kylvattenflödet som går till dagvattenavloppet var ca 40 l/s. Detta flöde består till 
största delen av de kylvattenflöden som inte leds till kylvattenlådan utan till 
dagvattenavlopp p g a risk för oljeläckage (hindras dock av oljedetektor), men även 
kylvattenlådans överlöp leds till dagvattenavloppet.   
 
För att exemplifiera dessa kylvattenflöden gjordes avläsningar av mätare momentant för 
tre förbrukare som leder sitt vatten till dagvattenavlopp, se nedan.  
 

 Sulzer smörjoljekylning, 6 l/s (momentant 090525) 
 Hydraulik Nipco F, 1,3 l/s (momentant 090525) 
 Postraffinör, 1,7 l/s (momentant 090525) 

 
Dessa flöden anses vara representativa även för januari. 

5.1.1.2 Bakvatten i TMP och DIP (in) 
Bakvattnet fungerar som bärare av massa för att möjliggöra pumpning av massa från 
TMP- och DIP-fabrikerna. Koncentrationen av massan som pumpas till PM 53 från 
TMP- och DIP-fabrikerna är knappa 4 % (3_2704 respektive 20454). Detta innebär att 
PM 53 tillförs stora mängder bakvatten. Volymflödet av bakvatten till PM 53 via TMP 
och DIP var under den studerade perioden 120 l/s respektive 100 l/s. Dessa flöden håller 
en temperatur av ca 70oC respektive ca 50oC. Flödena är beräknade utifrån massaflöden 
och dess koncentration. Flödesmätningar och koncentrationsgivare av dessa flöden är 
felkällor som bidrar till restposten.  

5.1.1.3 Bakvattentorn till DIP- och TMP-fabrikerna (ut) 
När arket urvattnas i bland annat virapartiets suglådor och skimmerkanal pumpas det 
indirekt till bakvattentornet och vidare till DIP- och TMP-fabrikerna. Flödena håller en 
temperatur på ca 59oC (Mikael Fasth) och volymflödet till DIP-fabriken var i 
genomsnitt 84 l/s för perioden. Motsvarande flöde till TMP-fabriken var 70 l/s. 
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5.1.1.4 Trågvatten till DIP-fabriken (ut) 
Trågvattnet pumpades till DIP-fabrikens andra loop med ett volymflöde på i genomsnitt 
36 l/s under den studerade perioden. Eftersom det finns ett överskott av trågvatten som 
DIP 2 inte tar emot går även en del av trågvattnet via överlöp till vattenreningen. 
Momentanmätningar av överlöpets volymflöde som utförts av produktionsingenjör 
Mikael Fasth redovisas i Tabell 2 nedan.  
 

Tabell 2 - Momentanmätningar av överlöp från trågvattentanken (Mikael Fasth) 
Datum Flöde [l/s] Temperatur [oC]
081208 19 Ej mätt
081211 9 Ej mätt
081212 9 Ej mätt
081215 17 Ej mätt
090130 11 44

 
Genomsnittsflödet till vattenreningen från PM 53 var under den studerade perioden ca 
21 l/s (20953), se även Vattenrening (ut) nedan. Momentanmätningarna och 
genomsnittsflödet tyder på att trågvattenöverlöpet står för en betydande del av PM 53:s 
flöde till vattenreningen. Under Mikroflotation kommer möjligheter till rening av detta 
flöde att utredas.  

5.1.1.5 Avvattning i torkkåpan (ut) 
Genomsnittsproduktionen under den studerade perioden var 35,21 t/h vilket motsvarar 
9,78 kg/s. Med en höjning av torrhalten från 48 % till 92 % i torkpartiet blir 
avvattningen i torkkåpan ca 9 l/s. Detta stämmer väl överens med en mätrapport från 
Andritz Fibre Drying (071212) där avfuktningen anges till 9,25 kg/s (vilket motsvarar 
ca 9,4 l/s).  
 
Den fuktiga luften från torkkåpan släpps över tak via VÅV-tornen. Under arbetet har det 
rått ovisshet om i vilken utsträckning som fukten kondenserar i VÅV-tornen. Detta har 
medfört antagandet att all fukt släpps över tak. En andel av fukten kondenserar i 
praktiken i VÅV-tornen och dess ångbildningsvärme återvinns i VÅV-tornen. 
Kondensatet leds till trågvattentanken.  

5.1.1.6 Fukt i papper (ut) 

Pappret som lämnar PM 53 håller en torrhalt på ca 92 %. Medelvärdet för produktionen 
av papper var 35,2 t/h (53MATRAM119) eller 9,78 kg/s. Detta medför att ca 1 l 
vatten/s lämnar PM 53 med pappret. 

5.1.1.7 Vattenrening (ut) 
Volymflödet från PM 53 till vattenreningen var under den studerade perioden i 
genomsnitt 21 l/s (20953). Flödet till vattenreningen kommer från PM 53:s pumpgrop i 
våtänden.  
 
Under den studerade perioden var volymflödet från klarfiltrattanken till pumpgropen i 
våtänden genomsnittligt 2,9 l/s (20641). Trågvattentanken antas stå för den mest 
betydande andelen till pumpgropen, ca 11 l/s, se Tabell 3. Vidare samlas tertiärsilens 
rejekt och virvelrenarrejekt upp i pumpgropen. Även ett flöde från avluftarens 
(deculatorns) fuktiga luft samlas i pumpgropen. Rening av dessa fyra flöden undersöks 
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närmare under Mikroflotation. Pumpgropen samlar även upp flöden från överlöp i 
tankar, kar, torn och upplösare.  

 
Tabell 3 - Mätning av fyra flöden till vattenrening 090130 (Mikael Fasth) 

Flöde [l/s] Temperatur [oC] 
Trågvattentank 11 44 

Tertiäsilrejekt 3 43 
Virvelrenarrejekt 3 58 

Avluftare 0,6 39 

5.1.1.8 Dagvattenavlopp (ut) 
Flödet till dagvattenavloppet var under den studerade perioden 40 l/s (53KV53FLO1) 
och medeltemperaturen 20oC (53PM53TEMP). Dessa värden bygger på momentana 
mätningar en gång per vecka, vilket därmed innebär en viss osäkerhet i hur väl värdena 
representerar verkligheten. Medelvärdet för 2008 var 57 l/s (53KV53FLO1) vilket tyder 
på att januarivärdet är något lågt.  
 
Dagvattenavloppet inkluderar även visst regnvatten från tak och brunnar på gården men 
mätningarna utförs när dessa flöden är låga eller obefintliga. 

5.1.1.9 Restpost (ut) 
När vattenbalansen sammanställs uppträder en restpost i form av för lågt utflöde från 
pappersmaskinen. Restposten uppgår till 61 l/s. Förutom de anledningar som nämndes 
ovan angående osäkerheter i koncentrationsgivare kan restposten även bero på 
mätningar av utflödena. Hur mycket fukt som följer de luftutblås som finns i 
maskinsalen och från utskotten är ytterligare en osäkerhet till balansen. Vidare antas de 
veckovisa mätningarna av dagvattenavloppet bidra till restposten då mätningarnas 
noggrannhet är låg och jämförelser med helåret 2008 visar på högre volymflöden än 
under januari 2009, se Jämförelse med vattenbalans för 2008 nedan. 

5.1.2 Jämförelse med vattenbalans för 2008 
För att utreda restposten ytterligare gjordes en vattenbalans för hela 2008. Resultatet 
visar på en betydligt mindre restpost för 2008. Restposten uppgår till 32 l/s, se Tabell 4 
nedan. Att restposten i det här fallet endast motsvarar 9 % av utflödet visar på att 
balansen är rimlig och de källor som använts är korrekta. Det finns dock, som nämndes 
tidigare, ett antal felkällor till vattenbalansen.  
 

Tabell 4 - Vattenbalans för PM 53 för 2008 (WinMops) 
VMF 114 l/s 

Bakvatten i TMP 119 l/s 
Bakvatten i DIP 106 l/s 

Summa in 338 l/s 
Bakvattentorn till DIP -90 l/s 

Bakvattentorn till TMP -86 l/s 
Vattenrening -23 l/s 

Dagvattenavlopp (veckomätn.) -57 l/s 
Trågvatten till DIP -41 l/s 

Fukt i papper -1 l/s 
Avvattning i torkkåpan -9 l/s 

Summa ut -306 l/s 
Restpost 32 l/s 
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Fördelning av vattenflöden till PM 53 [l/s]
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Figur 15 - Fördelning av vattenflöden till PM 53 för helåret 2008 (WinMops) 
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Figur 16 - Fördelning av vattenflöden till PM 53 för helåret 2008 (WinMops) 
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5.2 Energibalans m a p vattenflöden 
Ur vattenbalansen som ställdes upp i föregående kapitel har en energibalans ställts upp 
genom att beräkna energiinnehållet i volymflödena. Redovisningen av energiflödenas 
storlek är ett hjälpmedel i arbetet med att identifiera energiförluster. Energibalansen 
påvisar de stora energiflödena som passerar genom systemgränsen samt ger kunskap om 
hur mycket energi som lämnar PM 53 i form av outnyttjad värme i avloppsvattnet. 
Energin i flödena har beräknats enligt Beräkning 1 och enheten är GJ per ton papper 
(GJ/tp).  
 
Beräkning 1 - Beräkning av energi i flödena 

 tpGJxTCVQ p /


  tpsenproduktionärxdär /  
 

Temperaturerna och källorna till dessa redovisas i Tabell 5 och som referenstemperatur 
används 0oC. Referenstemperaturen är satt till 0oC eftersom VMF-temperaturen 
momentant är mycket nära denna temperatur. Temperaturen är givetvis okänd för den 
restpost som erhölls i vattenbalansen varpå denna temperatur har beräknats enligt 
Beräkning 2. ∑Qut i Beräkning 2 har beräknats med T = 0oC för restposten. Cp 
respektive ρ är hämtade ur Formelsamling i termo- och fluiddynamik, 2003. 
 
Beräkning 2 - Beräkning av temperaturen på restpostens flöde 

 C
xCV

QQ
T o

p

utin




 
 


 

När ∆T beräknats erhålls en energibalans där ∆Qin-ut = 0, se Beräkning 3 nedan.  
 
Beräkning 3 - Energibalans 

 tpGJQQ utin /   

0oC som referenstemperatur
0,21 Avvattning GJ/tp
55 Temp. [oC]  

2,12 Bakvattentorn till DIP GJ/tp
59 Temp. [oC]  

VMF GJ/tp 0,06
Temp. [oC]  1 1,75 Bakvattentorn till TMP GJ/tp

59 Temp. [oC]  
Bakvatten i TMP GJ/tp 3,48 PM 53

Temp. [oC]  68 0,68 Trågvatten till DIP GJ/tp
44 Temp. [oC]  

Bakvatten i DIP GJ/tp 2,19
Temp. [oC]  51 0,02 Fukt i papper GJ/tp

50 Temp. [oC]  

0,24 Restpost GJ/tp
9,4 Temp. [oC]  

40 Temp. [oC]  20 Temp. [oC]  
0,36 Vattenrening 0,34 Dagvattenavlopp GJ/tp

GJ/tp

Summa in 5,73 GJ/tp
Summa ut 5,73 GJ/tp

PM 53

Figur 17 - Energibalans för januari 2009. 0oC har använts som referenstemperatur. 
Restpostens temperatur har beräknats enligt Beräkning 2. 
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Tabell 5 – Temperaturer i energibalansen och källor till temperaturerna  
Flöde Temp. [°C] Källa 
VMF 1,3 WinMops 

Bakvatten i TMP 68 WinMops 
Bakvatten i DIP 51 WinMops 

Bakvattentorn till DIP 59 Mikael Fasth 
Bakvattentorn till TMP 59 Mikael Fasth 

Vattenrening 40 Uppskattad 
Dagvattenavlopp (veckomätn.) 20 WinMops 

Trågvatten till DIP 44 Uppmätt 
Fukt i papper 50 Uppskattad 

Avvattning 55 Uppskattad 
Restpost 9,4 Beräknad 

 
Det råder osäkerhet kring hur mycket energi som passerar systemgränsen när det gäller 
avvattning av arket. I energibalansen har approximeringen gjorts att ångbildningsvärmet 
i torkluften återvinns helt varpå ett volymflöde på 9 l/s med temperaturen 55oC antas 
lämna systemgränsen.  För jämförelse har även energibalanser upprättats för helåret 
2008 respektive juni 2009, se bilagan Energibalans.  

5.2.1 Avloppsvatten  
Energibalansen visar att de största energimängderna som tillförs systemet är i form av 
bakvatten från DIP och TMP. De största energimängderna som bortförs från systemet 
är, återigen, i form av bakvatten och även till viss del trågvatten. Däremot är det en dryg 
tiondel (0,7 GJ/tp) av energin som lämnar systemet i form av avloppsvatten 
(fiberförande avlopp och dagvattenavlopp). Åtgärder har föreslagits för att minska dessa 
förluster, se Mikroflotation.  
 
Genom att använda VMF-vattnets medeltemperatur för perioden (1,3oC, januari 2009) 
som referens har energiförlusterna p g a avloppsvatten beräknats till 17 470 GJ för 
januari 2009, se Beräkning 4.  
 
Beräkning 4 – Energi som lämnar systemgränsen i form av avloppsvatten. VMF-vattnets 
medeltemperatur för perioden (1,3oC, januari 2009) har använts som referenstemperatur. 
Index 1: vattenrening, index 2: dagvattenavlopp. Cp respektive ρ är hämtade ur 
Formelsamling i termo- och fluiddynamik, 2003.  
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Givetvis är det svårt att utnyttja hela energiinnehållet men beräkningen har gjorts för att 
påvisa potentialen i dessa flöden.  
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5.3 PM 53:s ångförbrukning 
Målet med energibesparingsarbetet kopplat till vatten är att minska ångförbrukningen 
eftersom denna ger upphov till höga marginalkostnader, se Kostnader för vatten och 
ånga. För att kunna utvärdera besparingar som föreslås längre fram i rapporten är det 
viktigt att ha kunskap om PM 53:s totala ångförbrukning och dess fördelning. 
 
Ångförbrukningen och dess fördelning i PM 53 har kartlagts. Figur 18 visar 
förbrukningen under januari 2009. De stora nedgångarna i förbrukningen förklaras av 
stopp i maskinen.  
 

 
Figur 18 - Ångförbrukning på PM 53 under januari 2009. Enheten för y-axeln är t/h. 
Medelvärde: 46,6 t/h. De stora nedgångarna förklaras av stopp i maskinen. 
 
Genomsnittsförbrukningen av 2,5-barsånga var 46,6 t/h under januari 2009. 
Motsvarande siffra för 12-barsångan var 1,36 t/h. Fördelningen av förbrukningen av 
2,5-barsånga för tidsperioden finns redovisad i Figur 19 nedan, värdena finns även 
tabellerade under Error! Reference source not found.. Posten övrigt är de förbrukare 
som saknar flödesmätare: takspolning, presstrågsuppvärmning och VVG-
spetsvärmning. Enligt Systempärm PM 53 sker spetsvärmning av VVG-systemet endast 
vid temperaturer under -10oC. 
 

Ångfördelning 2,5 bar [t/h]

5,20; 11%

3,56; 8%

4,63; 10%

32,16; 69%

1,0; 2%

Ånga till ånglåda i pressparti

Ånga spetsvärmning viragrop

Ånga till varmvattenberedning

Ånga till torkparti

Övrigt

 
Figur 19 - Ångfördelning av 2,5-barsångan till PM 53 
 
Den i särklass största ångförbrukningen står torkpartiet för, se Figur 19. Den mest 
intressanta förbrukningen med avseende på vatten- och energianvändning i 
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pappersmaskinen står ånga till varmvattenberedning för. Denna post står för 10 % av 
maskinens förbrukning vilket motsvarar 4,63 t/h. 
 
Förbrukningen på 4,63 t/h motsvarar en effekt på 3 MW och en kostnad på 1 360 kr/h, 
se nedan. Vidare motsvarar förbrukningen en kostnad på 1 000 000 kr för ånga till 
varmvattenberedningen under hela januari 2009. Detta är beräknat med avseende på att 
ångproduktionen sker med oljepannan på marginalen, se Kostnader för vatten och ånga. 
 
Beräkning 5 - Beräkning av kostnad för ånga till varmvattenberedning under januari 
2009. Entalpier är hämtade ur Ångtabell och diagramsamling, KTH, 1983. 
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De beräknade kostnaderna för varmvatten utnyttjas i kapitlet Mikroflotation för att 
beräkna möjliga besparingspotentialer vid olika åtgärder.  



Resultat och diskussion 

 36

5.4 Identifierade förluster 
De förluster som identifierats är kopplade till vattenflöden. Under Övriga förluster 
(frånluft från viraparti, maskinsalsventilation och upplösare) har även förluster kopplade 
till luftflöden identifierats. Eventuella möjliga åtgärder har undersökts för respektive 
förlust. När en möjlig åtgärd finns har besparingspotentialen utretts ytterligare (gäller 
Kylvatten släpps till dagvattenavlopp och Trågvatten och andra flöden som släpps till 
avlopp och vidare till vattenreningen). Under Utvärdering av mikroflotation presenteras 
de mer detaljerade kalkylerna för den åtgärd där noggrannare studier utförts. Siffror och 
bokstäver inom parentes anger positionsnummer som används internt på Braviken. 
Figur 20 illustrerar schematiskt hur olika positioner i PM 53 är belägna i förhållande till 
varandra.   

 
Figur 20 - Schematisk bild över PM 53, dess maskinsal och vissa av de positioner som 
studerats. 

5.4.1 Intag av kallt VMF-vatten till varmvattentank (via VÅV-torn 
och spetsvärmeväxlare) 

5.4.1.1 Nuläge 
I de fall då det kylvatten som tas till varmvattentanken via kylvattenlådan är otillräckligt 
måste kompensation ske med VMF-vatten direkt från stammen, se Figur 21. Detta flöde 
var genomsnittligt 2,0 l/s under januari 2009. Uppvärmningen av detta vatten krävde  
1 300 GJ under januari 2009, se Beräkning 6.  
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Figur 21 - Flödesschema över varmvattenvärmning. Våtluften kommer från PM 53:s 
torkkåpa.  
 
Beräkning 6 – Energi för uppvärmning av VMF-vatten under januari 2009. Cp respektive 
ρ är hämtade ur Formelsamling i termo- och fluiddynamik, 2003. 
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Eftersom uppvärmning av varmvatten sker genom VÅV-tornen men även genom 
spetsvärmning med 2,5-barsånga skulle det kunna finnas en potentiell energibesparing 
genom att försöka eliminera detta vattenintag. 
 
Flödet tas under korta intervall med höga flöden vilket innebär stor förbrukning av 
ånga, se Figur 22. Efter att ha gjort en jämförelse med PM 53:s produktion ses att de 
stora flödena förekommer vid stopp. De stora vattenintagen görs för att hålla rätta 
vattennivåer i PM 53 (den s k vattenbalansen). Förutom stopp i PM 53 påverkas även 
vattenbalansen av variationer och stopp i DIP- samt TMP-fabrikernas produktion.  
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Figur 22 - Jämförelse av VMF-intag direkt från stammen och ångförbrukning för 
varmvattenberedning under januari 2009 (WinMops). Medelvärden med tidbasen 6 
timmar.  

5.4.1.2 Åtgärder 
Intaget av VMF-vatten till varmvattentanken sker i samband med start/stopp och 
volymflödena är under kort tid mycket höga, upp till 130 l/s för januari 2009. Detta 
medför att mycket stora effekter krävs för att värma vattnet och det är därför svårt att 
finna rimliga åtgärder för att minska energianvändningen i samband med detta flöde. 
Med tanke på flödenas låga frekvens, se Figur 22, är det svårt att se att en 
ackumuleringslösning skulle vara möjlig.  
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5.4.2 Varmare kylvattenflöden blandas med kallare i 
kylvattenlådan  

5.4.2.1 Nuläge 
Till kylvattenlådan pumpas kylvatten från fyra positioner: avluftningskondensor 
(deculator), Sulzermotor 1-2, manöverrum kylaggregat (KM 4-5, KM 8-9) och nya 
kylaggregatet, se Figur 23. Dessa flöden håller olika temperaturer och även olika 
volymflöden.  

 
Figur 23 - Flöden till kylvattenlåda. Våtluften kommer från PM 53:s torkkåpa. 
 
Kyleffekten för manöverrum kylaggregat och nya kylaggregatet varierar över året 
beroende på utomhustemperatur. Kylningen för Sulzermotor 1-2 och avluftnings-
kondensor (deculator) har konstant kyleffekt över året då de bara är beroende av 
processtemperaturerna. I och med att inloppstemperaturen på VMF-vattnet varierar över 
året innebär det att temperaturen till kylvattenlådan varierar för alla fyra flöden. 
 
Från kylvattenlådan pumpas i sin tur vattnet till varmvattentanken via VÅV-torn och 
spetsvärmeväxlare. Kylvattenlådan löper konstant över till dagvattenavlopp förutom i 
vissa fall då behovet av vatten är stort, exempelvis vid start och stopp i maskinen.  
 
För att ta reda på fördelningen av temperatur och volymflöde för de olika 
kylvattenflödena till kylvattenlådan har mätningar utförts. Mätningarna utfördes med 
flödesmätare och termometer av anliggningstyp. Resultatet redovisas Tabell 6 nedan. 



Resultat och diskussion 

 40

Tabell 6 - Mätning av kylvattenflöden till och från kylvattenlådan (090605). VMF-
temperaturen in var 14oC under mätningen (3T230). Utomhustemperaturen var 8oC. Cp 
respektive ρ är hämtade ur Formelsamling i termo- och fluiddynamik, 2003. 

Kylflöde Flöde [l/s] Temp. 
[oC]

Qprick [kW]
(Tin=14oC)

Anmärkning 

Manöverrum kylaggregat 4 21 118 mätt 08:20, 090605 
Nya kylaggregatet 3,4 14,7 10 mätt 08:34, 090605 

Sulzermotor 1-2 4,8 16,8 56 mätt 08:06, 090605 
Avluftningskondensor 

(deculator) 
53 19,5 1 224 mätt 09:06, 090605 

Överlöp 20,4 19,7 488 flöde beräknat 
Från kylvattenlåda 45 19,7 1077 WinMops resp.  

mätning 09:11, 090605 
 
Alla mätningar gjordes inte vid exakt samma tidpunkt och det finns osäkerheter i 
mätresultatet. Detta leder till att en exakt balans inte kan uppnås när kontrollberäkningar 
görs av tillförd respektive bortförd effekt till/från kylvattenlådan. Utifrån mätningarna 
av flödena till kylvattenlådan har den teoretiska temperaturen ut från kylvattenlådan 
beräknats. Den temperaturen är 19,1oC att jämföra med den uppmätta på 19,7oC, se 
Beräkning 7 och Tabell 6.  
 
Beräkning 7 - Beräknad blandningstemperatur för flödena från kylvattenlådan baserat på 
tillflödena. Cp respektive ρ är hämtade ur Formelsamling i termo- och fluiddynamik, 2003. 
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Mätningarna visar hur varmare flöden blandas med kallare flöden i kylvattenlådan trots 
att de varmare flödena täcker behovet av volymflöde till varmvattentanken. Skillnaden 
(från 14,7oC till 21oC) är dock mycket mindre än vad som antagits före mätningen.  

5.4.2.2 Åtgärder  
Förslag på åtgärder för att bättre ta tillvara flödena till kylvattenlådan har lämnats 
genom företagets förslagskommitté (förslag nr. 3090). Förslaget går ut på att endast 
utnyttja de varmaste flödena som tillförs kylvattenlådan. Momentanmätningarna visade 
att temperaturskillnaderna till kylvattenlådan var små. Den teoretiska temperaturen från 
kylvattenlådan genom att bara utnyttja de två varmaste flödena (manöverrum 
kylaggregat och avluftningskondensor (deculator)) har beräknats, se Beräkning 8. 
 
Beräkning 8 - Beräknad blandningstemperatur från kylvattenlådan vid utnyttjande av de 
två varmaste flödena. Cp respektive ρ är hämtade ur Formelsamling i termo- och 
fluiddynamik, 2003. 
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Dessa båda flöden är tillräckliga för att täcka behovet från kylvattenlådan vid plan drift. 
Beräkningarna visar då att temperaturen ut från kylvattenlådan skulle öka med 0,5oC till 
19,6oC, se Beräkning 7 och Beräkning 8.  
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För att en ökning av temperaturen från kylvattenlådan ska generera en besparing krävs 
att ånga i spetsvärmeväxlaren VVX 1 kan sparas, se Figur 23. Eftersom vattnet från 
kylvattenlådan leds via VÅV-tornen, vidare till spetsvärmeväxlare och sedan till 
varmvattentanken har undersökningar gjorts hur VÅV-tornen skulle påverkas av en 
förändring i kylvattenlådan. 
 
Begreppet daggpunkt anger den temperatur då fuktig luft kondenserar. När fukthalten i 
våtluften ökar nås daggpunkten vid högre temperatur, förutsatt konstant tryck. Ett 
antagande skulle kunna vara att spetsvärmingen bara förekommer för att höja 
varmvattnets temperatur över våtluftens daggpunkt i VÅV-tornen. Det skulle innebära 
att VÅV-tornens effekt skulle vara fullt tillräcklig för att värma vattnet från 
kylvattenlådan till varmvattentanken upp till våtluftens daggpunkt i VÅV-tornen och 
den sista temperaturhöjningen med spetsånga skulle vara oberoende av temperaturen 
från kylvattenlådan.  
 
Detta antagande är förenklat men VMF-temperaturen ut från VÅV-tornen är i hög grad 
beroende av daggpunkten. Efter diskussioner med Rune Carlsson, Andritz Fibre Drying 
090608, har slutsatsen dragits att en liten höjning av temperaturen från kylvattenlådan in 
i VÅV-tornen har mycket lite påverkan på ångförbrukningen i spetsvärmeväxlaren. Den 
största påverkan har våtluftens daggpunkt. Temperaturen är också beroende av 
effektuttagen i övriga värmeväxlare (luft, BVG, VVG)) samt produktionsnivån, se Figur 
23.  
 
Mätningarna som utförts momentant, se Tabell 6, tyder på att förslaget med att endast 
leda de varmaste flödena till kylvattenlådan inte är lönsamt. Dock bör fler mätningar 
under olika driftfall och årstider genomföras i kombination med simuleringar av VÅV-
tornen för att få en fullständig bild av vad förslaget skulle innebära. 
 
Förslaget (nr. 3090) förordade även att leda kylvatten direkt till varmvattentanken men 
detta är inte att föredra p g a att VVX 1 då måste kompensera genom att övertemperera 
vattnet för att hålla erforderliga 60oC i varmvattentanken vilket leder till ökad 
ångförbrukning.  
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5.4.3 Kylvatten släpps till dagvattenavlopp 

5.4.3.1 Nuläge 
Medeltemperaturen på kylvattnet som släpps till dagvattenavloppet var i genomsnitt 
20oC för januari 2009 (WinMops) och 24,5oC för hela 2008 (WinMops). Eftersom detta 
vatten härrör från VMF-vatten är det intressant att undersöka detta flöde då det finns 
potential till minskad vatten- och energianvändning. Enligt Beräkning 4 under 
Energibalans m a p vattenflöden tillfördes dagvattenavloppsflödet 8 390 GJ för januari 
2009. 
 
Kylvattenflödena samlas i vattenlåstankar som löper över till golvränna (även överlöp 
från kylvattenlådan leds till dagvattenavloppet). För att få ökad kunskap om flödenas 
temperaturer har en inventering av flödena utförts. Utgångspunkten för inventeringen 
var ritning RB53-960-009 (blad 1-2).  
 
Temperaturmätningar för alla kylvattenflöden var inte möjliga. Det var däremot möjligt 
att få en indikering av temperaturerna. Alla flöden, utom ett, antas hålla temperaturer på 
<35oC. Inga flödesmätningar utfördes på flödena med temperatur <35oC.  
 
Flödet med temperatur >35oC har valts ut för att studeras noggrannare. Detta flöde 
består i kylvatten för softkalanderns hydraulik och centralsmörjning. Flödet höll vid 
mätning (090605) en temperatur på 48oC och volymflödet var 5,1 l/s, se Tabell 7. Under 
denna mätning kördes softkalandern under normala driftförhållanden. Kyleffekten har 
utifrån mätvärdena beräknats till 720 kW och den tillförda energin släpps till dagvatten-
avloppet. 
 
Tabell 7 – Mätning av kylvatten för softkalanderns hydraulik och centralsmörjning 
090605  

Kylflöde Flöde [l/s] Temp. in [oC] Temp. ut [oC] Qprick [kW]
Kylning av softkalanderns 

hydraulik och 
centralsmörjning 

5,1 14 (WinMops) 48 720 

5.4.3.2 Åtgärder 
Det finns potential i att värmeväxla det uppmätta kylvattenflödet för softkalanderns 
hydraulik och centralsmörjning och utnyttja detta i processen för värmning. 
 
Vidare styrs många kylvattenflödens volymflöden med handventiler. Detta innebär att 
kylvattenflödena inte styrs automatiskt efter behovet av kyleffekt och kylvattnets 
inloppstemperatur. Genom att kontrollera vilka volymflöden som verkligen krävs och 
reglera dessa kan i vissa fall utloppstemperaturen på kylvattenflödena höjas. På så sätt 
minskas VMF-vattenbehovet samtidigt som potentialen för värmeåtervinning av dessa 
flöden ökar.  
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5.4.4 Trågvatten och andra flöden som släpps till avlopp och 
vidare till vattenreningen 

Att utvärdera åtgärder för denna förlust tillhör rapportens huvuduppgift. I detta kapitel 
ges en introduktion till vad denna förlust innebär och i nästa kapitel Utvärdering av 
mikroflotation görs en noggrann utvärdering. 

5.4.4.1 Nuläge 
Vattnet som avvattnas i presspartiet samlas i trågvattentanken, vilken konstant löper 
över till pumpgrop våtände. Volymflödet, som samlas i pumpgrop våtände och pumpas 
från PM 53 till Bravikens gemensamma vattenrening, var under januari 2009 i 
genomsnitt 21 l/s (20953).  
 
Till pumpgrop våtände pumpas också tertiärsilens rejekt och virvelrenarrejekt. Även ett 
vattenflöde från avluftarens luftutsug samlas i pumpgropen. Vidare samlas överlöp från 
tankar, kar och upplösare i pumpgrop våtände, se Figur 24. Exempelvis var volymflödet 
från klarfiltrattankens överlöp till pumpgropen i våtänden i genomsnitt 2,6 l/s (20641) 
under januari 2009. Detta volymflöde var motsvarande 3,6 l/s för helåret 2008.  
 

 
Figur 24 - Flöden till fiberförande avlopp 
 
Trågvattentanken antas stå för den mest betydande andelen av flödena till pumpgropen. 
Temperaturerna på flödena varierar från 41oC till 57oC, se Tabell 8. Värmeenergin i 
flödena till Bravikens gemensamma vattenreningsanläggning går förlorad då det renade 
vattnet släpps ut i Bråviken utan värmeåtervinning.  
 

Tabell 8 - Mätning av fyra flöden till vattenrening, se även bilaga Mikroflotation 
Flöde Volymflöde [l/s] Mediantemp. [ºC] 

Trågvattentank 17 45,2 
Silrejekt 4 54,1 

Virvelrenarrejekt 4 57,0 

Avluftare 0,6 41,1 

5.4.4.2 Åtgärder 
De ovan nämnda flödena innehåller partiklar som inte är önskvärda i processen. 
Rejekten innehåller bl a fiberknippen och trågvattnet innehåller material från 
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pressfiltarna som inte är lämpligt att återföra till processen. För att kunna återföra 
vattnet till processen krävs rening. Företaget har inhämtat underlag för en 
mikroflotationsanläggning för dessa flöden. Mikroflotation innebär i korthet att vattnet 
renas i en bassäng där föroreningarna förs upp till ytan m h a luftbubblor varpå 
föroreningarna sedan avlägsnas. Utvärderingen av denna åtgärd redovisas i kapitlet 
Utvärdering av mikroflotation. 
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5.4.5 Övriga förluster (frånluft från viraparti, 
maskinsalsventilation och upplösare) 

5.4.5.1 Nuläge 
Fuktig och varm luft sugs från viraparti, maskinsal och upplösare med hjälp av fläktar 
och släpps över tak. Det sker ingen värmeåtervinning av denna luft. Enligt mätning 
(Andritz, 071212) är luftflödet från virapartiets utsug 269 000 kg/h, se Tabell 9. För 
luftflödena från maskinsal och upplösare finns inga mätningar att tillgå.  
 

Tabell 9 - Mätresultat utsug i viraparti (Andritz, 071212, momentant) 
 Flöde [kg/h] Temp. [oC] Fukt [kg/kg] 

Utsug övervira 103 000 44 0,05 
Utsug undervira 166 000 42 0,06 

Totalt 269 000 43 0,05 
 

5.4.5.2 Åtgärder 
Frånluftens värmeenergi skulle kunna återvinnas genom värmeväxling. Detta kommer ej 
att utredas vidare i denna rapport.  
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5.5 Utvärdering av mikroflotation  
Återvinning av värme kan dels ske genom rening av avloppsvatten och återanvändande 
av vattnet men även genom värmeväxling. Företaget har ansett att första steget bör vara 
att återvinna vatten i största möjliga utsträckning. Detta medför minskad mängd 
avloppsvatten som måste renas i Bravikens vattenreningsanläggning och kan även 
medföra minskad användning av kallt VMF-vatten. 
 
En förstudie har utförts av konsultbolaget Pöyry där möjligheten att rena vatten som går 
till fiberförande avlopp har utretts. Förstudien föreslår en mikroflotationsanläggning 
som även renar presstrågvatten vilket idag renas i DIP-fabriken (DIP 2). 
Mikroflotationsanläggningen ska placeras i nära anslutning till PM 53 och ha en 
kapacitet på 70 l/s. Anläggningen minskar belastningen på externreningen och avlastar 
DIP 2’s mikroflotationsanläggning (Kenneth Hellborg, 2009). Delar av det vatten som 
idag släpps till fiberförande avlopp kan istället pumpas till bakvattentornet vilket 
innebär energibesparingar.  

5.5.1 Mikroflotation 
Mikroflotation är en beprövad metod för att separera partiklar ur vatten. Den föreslagna 
anläggningen finns i fyra exemplar på Braviken. I DIP-fabriken används mikroflotation 
i nuläget för att bl a rena PM 53:s presstrågvatten, som efter rening används till 
processvatten i DIP-fabriken. Presstrågvattnet innehåller bl a stickies och filtmaterial 
från pressfiltarna som avlägsnas i mikroflotationen. 
 
I mikroflotationsbassängen tillsätts mycket små luftbubblor. Partiklar i bassängen fäster 
vid luftbubblorna och flockas sedan vid ytan. Från ytan avlägsnas de flockade 
partiklarna och från botten avlägsnas de partiklar som inte flyter. För att förbättra 
reningen kan kemikalier, som ökar bindningen av partiklar, tillsättas.  

5.5.2 Mätningar 
Mätningar har utförts av de flöden som finns att tillgå för rening i en eventuell 
mikroflotationsanläggning. Flödena består av överlöp från trågvattentanken, rejekt från 
virvelrenare och maskinsil (silrejekt) samt av kondensat från luften som sugs ut ur 
avluftarens övre del, se Figur 25. 

 
Figur 25 - Flöden att återvinna i en mikroflotationsanläggning som idag går till 
fiberförande avlopp 
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5.5.2.1 Temperaturer 
För att undersöka de fyra avloppsflödenas temperaturer har loggningar av 
temperaturerna utförts under perioden 090611-090615. Loggningarna har utförts m h a 
yttermometer och mediantemperaturerna har beräknats för de fyra flödena under 
perioden för loggningen, se Tabell 10. Anledningen till att mediantemperaturen används 
är att pappersmaskinen har haft vissa stopp under perioden för loggningarna. Stoppen 
innebär att flödena påverkas och de uppmätta temperaturerna sjunker, vilket även kan 
ses i Figur 26.   
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Figur 26 - Loggningar av yttemperaturer under perioden 090611-090615. Efter kl 13 
090614 uppstod problem i maskinen vilket innebar avbrott och oplanerat stopp, därav de 
lägre temperaturerna.  
 

Tabell 10 - Mediantemperaturer för 090611-090615 
Flöde Trågvatten Silrejekt Virvelrenarrejekt Avluftare 

Mediantemperatur [ºC] 45,2 54,1 57,0 41,1 
 
De uppmätta flödena beror av processtemperaturerna, vilka är konstanta över året och 
därmed helt oberoende av utetemperatur och VMF-temperatur.  

5.5.2.2 Volymflöden 
Volymflödena har mätts med olika metoder och vid olika tillfällen. Texten redovisar de 
värden som använts till den slutliga sammanställningen av samtliga flöden. Samtliga 
mätningar finns samlade i bilagan Volymflöden. 
 
Trågvattentank 
Sex mätningar har utförts för att beräkna flödena till trågvattentanken (presstrågvatten, 
vatten från sulzervattenavskiljarnas extraktionspumpar, virautsugsdroppavskiljare och 
kondensat från VÅV-tornen), se Figur 27. Mätningarna har utförts genom att sänka 
nivån i trågvattentanken till en bestämd nivå och sedan har tiden mätts tills dess att 
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tanken löper över. Från trågvattentanken pumpas vatten till DIP och detta flöde har 
avlästs i WinMops (20393). Överlöpet från trågvattentanken går till PM53:s fiberför-
ande avlopp. 
 

 
Figur 27 - Flöden till trågvattentanken 
 
I Tabell 11 redovisas resultaten från de sex mätningarna. Flödet till trågvattentanken 
varierar mellan 51,6 l/s och 59,0 l/s och medelvärdet är 55,9 l/s. Avloppsflödet varierar 
från 8,7 l/s till 19,0 l/s. Variationen i avloppsflöde beror givetvis på att flödet till 
trågvattentanken varierar men även på att flödet som pumpas till DIP-fabriken varierar.  
 
Tabell 11 - Flöden från trågvattentanken. Flödet till DIP är avläst från flödesmätare. 
Ytvikt och popehastighet är avläst i WinMops. Flödet till avlopp är uppmätt genom 
klockning av tiden det tar för trågvattentanken att fyllas. 

Datum 08-12-08 08-12-11 08-12-12 08-12-15 09-01-30 09-06-10  
Avlopp 19,0 8,7 9,0 17,4 10,6 16,5 l/s 

Till DIP 40 50 45 41 41 37 l/s 
Summa 59,0 58,7 54,0 58,4 51,6 53,5 l/s 

    
Medelvärde 55,9 l/s   

    
Popehast. 1749 1756 1753 1753 1734 1739 m/min 

Ytvikt  45 45 45 45 42 42 g/m2 
 
Mätvärdena har använts för att undersöka sambandet mellan popehastighet och 
volymflöde till trågvattentanken. Mätningarna har gjorts vid ytvikterna 45 g/m2 
respektive 42 g/m2. Dock har de olika ytvikterna behandlats lika då inga betydande 
variationer i volymflöde har antagits. Antagandet bygger på att den procentuella 
skillnaden i ytvikt anses liten och därmed har liten påverkan. Genom att plotta 
volymflödet och popehastigheten samt lägga till en trendlinje har ett samband kunnat 
bestämmas, se Figur 28. R2-värdet påvisar hur stort samband de båda parametrarna har 
och i detta fall tyder R2-värdet (0,61) på ett samband mellan de båda parametrarna. 
 
Volymflödet vid 1750 m/min har valts för vidare beräkningar. Volymflödet till 
trågvattentanken är 57 l/s vid dessa betingelser och ges av den linjära trendlinjen i  
Figur 28. 
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Korrelation mellan popehastighet och flöde till 
trågvattentanken

y = 2,1236x + 1628,7  R
2  = 0,6061
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Figur 28 - Jämförelse av flöde till trågvattentank och popehastighet 
 
Då DIP-fabriken har ett behov av 40 l/s (35 l/s på längre sikt) av det totala volymflödet 
från trågvattentanken (Per-Inge Nilsson) blir resterande volymflöde 17 l/s som kan 
användas inom PM 53.  
 
Silrejekt, virvelrenarrejekt och avluftare (deculator) 
Volymflödet från tertiärsilens silrejekt (4 l/s) är bestämt genom onlinemätningar som 
hämtats från WinMops för en period med stabil drift (1750 m/min). Virvelrenarrejektets 
volymflöde (4 l/s) är bestämt genom klockning vid popehastigheten 1753 m/min Det 
volymflöde som kommer från avluftaren har genom klockning bestämts till 0,6 l/s. Alla 
utförda mätningar finns angivna i bilagan Volymflödesmätningar av flöden till 
mikroflotation. 
 
Sammanställning av flöden och temperaturer 
I Tabell 12 redovisas en sammanställning av de flöden som enligt förslaget kan renas i 
mikroflotationen. Av det totala volymflödet på 65,6 l/s vid 1750 m/min avser DIP-
fabriken att utnyttja 40 l/s av det renade vattnet (Per-Inge Nilsson). Blandnings-
temperaturen för det samlade flödet har beräknats till 46,4oC. Förlusten i form av slam 
som bildas i mikroflotationen är 4,7 l/s (Kenneth Hellborg, 2009). 
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Tabell 12 - Sammanställning av flöden och temperaturer. 

 Volymflöde [l/s] Mediantemp. [ºC]
Effekt [kW] 

(0ºC som ref. temp.)
Trågvattentank  57 45,2 10 608

Silrejekt 4 54,1 891
Virvelrenarrejekt 4 57,0 940

Avluftare 0,6 41,1 102 
Totalt att återvinna 65,6  12 540

Till DIP -40     
Förluster i MF -4,7

    Återstående till BV-torn 20,9
      
Beräknad blandningstemperatur [ºC] 46,4  

 
Vattenbalansen för hela 2008 visar på ett genomsnittligt volymflöde på 23 l/s till 
fiberförande avlopp. Detta flöde inkluderar de fyra ovan studerade flödena samt överlöp 
som sker intermittent.  Mätningarna som visar på 25,6 l/s för de fyra flödena är därmed 
högre. Detta kan förklaras av att 23 l/s är ett genomsnittligt volymflöde och 25,6 l/s är 
ett momentant uppmätt volymflöde. Det genomsnittliga flödet blir lägre p g a stopp i 
maskinen. Därmed kan slutsatsen dras att de uppmätta volymflödena är rimliga. 
 
För att uppskatta temperaturförlusterna i den föreslagna mikroflotationsanläggningen 
har en av DIP-fabrikens mikroflotationsanläggningar undersökts. Under mätning var 
volymflödet genom anläggningen ca 100 l/s och temperaturdifferensen mellan in- och 
utlopp var endast 0,3oC (44,3oC respektive 44,0oC, 090706). Med tanke på 
temperaturförlusten i mikroflotationen är det rimligt att anta att det renade vattnet håller 
en temperatur på ca 46oC ut från mikroflotationen.  
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5.5.3 Utnyttjande av det renade vattnet 
Ångförbrukningen för värmning av bakvatten respektive varmvatten var under januari 
2009 i genomsnitt 3,56 t/h respektive 4,63 t/h, se PM 53:s ångförbrukning. För att 
åstadkomma största möjliga ekonomiska besparing m h a mikroflotation krävs en 
reducering av ångförbrukningen. Därför är målet att det renade vattnet ska användas i en 
position där en sådan reducering möjliggörs.  
 
Företaget har föreslagit att pumpa vattnet direkt till bakvattentornet eftersom det är 
enklast när det gäller att reglera vattenbalansen i PM 53, d v s att hålla rätt vattennivåer i 
maskinens tankar. 
 
Det renade vattnet från mikroflotationen anses inte bli tillräckligt rent för att direkt 
kunna ersätta varmvatten i processen, exempelvis i spritsar. Dock har ersättning av 
varmvatten i luftborstarna (se Varmvattenanvändning) föreslagits som ytterligare en 
möjlig position. I denna position används ca 14 l/s varmvatten vid plan drift.  
  
Ytterligare ett alternativ är att använda det renade vattnet som klarfiltrat p g a lägre krav 
på renhet, se Spritsvattenanvändning.  Eftersom det renade vattnet håller en högre 
renhetsgrad än befintligt klarfiltrat skulle detta innebära driftmässiga fördelar. Det 
föreligger dock risk att det renade vattnet får ett alltför högt luftinnehåll vilket skulle 
leda till problem med kavitation i pumpar. En annan risk är att det skulle kunna 
innehålla föroreningar vid eventuella driftstörningar i mikroflotationen. Detta alternativ 
skulle inte innebära någon reell energibesparing jämfört med att pumpa vattnet till 
bakvattentornet. Det skulle även innebära svårigheter när det gäller att reglera 
vattenbalansen.  

5.5.3.1 Besparing inom PM 53 
Att tillföra det renade vattnet till bakvattentornet innebär att volymflödet på 25,6 l/s till 
avlopp via Bravikens vattenreningen kan undvikas. Däremot minskar inte VMF-
förbrukningen eftersom det finns ett ständigt överskott i kylvattenlådan av VMF-vatten 
som via överlöp går till dagvattenavloppet. Nedan redovisas resonemang och effekter av 
att utnyttja det renade vattnet för att eliminera bakvattentillverkning respektive till 
luftborstar. 
 
Eliminerad bakvattentillverkning 
Energibesparing kan göras inom PM 53 genom att den s k bakvattentillverkningen kan 
reduceras eller elimineras helt. Bakvattentillverkning innebär att varmvatten utnyttjas 
för att öka volymen av bakvatten inom pappersmaskinen. Det finns ett börvärde för 
vilken minimal bakvattennivå som får förekomma i PM 53, i praktiken främst i 
bakvattentornet. När denna nivå blir för låg tillverkas bakvatten genom att vatten tas 
från varmvattentanken till bakvattentanken, se ventil 1 i Figur 29. 
 
Genom att minska bakvattentillverkningen minskar behovet av varmvatten och därmed 
behovet av spetsvärmning av varmvatten med 2,5-barsånga, se VVX 1 i Figur 29. 
Minskat behov av varmvatten innebär även minskat effektuttag för varmvattenvärmning 
i VÅV-tornen. Detta innebär att mindre effekt från våtluften tas upp i värmeväxlarna 
VMF 1-2, se Figur 29. Därmed finns större effekt att tillgå för värmeväxlaren VVG som 
finns placerad efter VMF 2 och som utnyttjar energi i våtluften för maskinsalsvärmning. 
Maskinsalsvärmningens förbrukning av spetsånga kan därmed minskas vid låga 
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utomhustemperaturer. P g a otillräckliga loggade mätdata från vinterperioden kan denna 
besparing inte kvantifieras. 

 
Figur 29 - Flödesschema över bakvattentillverkning. Våtluften kommer från PM 53:s 
torkkåpa.  
 
För att kunna beräkna energibesparingen av att minska eller eliminera 
bakvattentillverkningen i PM 53 måste den nuvarande bakvattentillverkningen 
kvantifieras. Eftersom det saknas flödesmätare mellan varmvattentanken och 
bakvattentanken finns inga historiska volymflödesdata att tillgå. Det finns dock tillgång 
till historiska data för ventilöppningen hos ventil 1 som finns placerad mellan 
varmvattentanken och bakvattentanken, se Figur 29. Det finns även tillgång till 
historiska data för flödena till varmvattentanken (kondensor, VMF och kylvattenlåda). 
Därmed har flödena till varmvattentanken kunnat jämföras med ventilöppningen hos 
ventil 1.  
 
Två fall har studerats för att kunna kvantifiera flödet genom ventilen. Fallen består av 
en tidsrymd under stabila driftförhållanden där ventil 1’s ventilöppning har ändrats och 
därmed samtidigt påverkat vattenflödet till varmvattentanken samt även påverkat 
ångförbrukningen i VVX 1. Under de båda fallen har flödet från kondensorn till 
varmvattentanken varit stabilt samt ventil 2 varit stängd. Detta innebär att endast 
volymflödet genom ventil 3 varierar när ventil 1’s ventilöppning ändras. 
 
För att ta hänsyn till eventuella årstidsberoende skillnader har ett fall under vintertid 
(2009-01-14) och ett fall under sommartid (2009-06-21) valts, se bilaga Bestämning av 
volymflöden vid bakvattentillverkning.  
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Medelvärdet för ventilöppningen under 2008 var 6,4 % (WinMops 080101-081231), se 
bilaga Beräkning av besparing med mikroflotation. Detta motsvarar ett 
medelvolymflöde på 4,1 l/s. Det ackumulerade volymflödet från varmvattentanken till 
bakvattentanken för 2008 blir därmed 129 000 m3. Den specifika bakvatten-
tillverkningen per ton papper för 2008 är 0,4 m3/tp. 
 
Bakvattentillverkningen medför en genomsnittlig ångförbrukning på 0,22 t/h vilket 
motsvarar 1 925 t ånga för hela 2008, se bilaga Beräkning av besparing med 
mikroflotation. Vidare motsvarar detta en energianvändning på 4 500 GJ vilket medför 
en kostnad på ca 570 000 kr beräknat med oljepannans marginalkostnad (126 kr/GJ). 
Den specifika kostnaden blir 4,4 kr/m3 tillverkat bakvatten. 
 
Den nya masslinjen (B-linjen) som togs i bruk under augusti 2008 har inneburit en ökad 
bakvattentillverkning i PM 53 eftersom B-linjen utnyttjar bakvatten från PM 53 (Mikael 
Fasth). Därför har bakvattentillverkningen för första halvåret av 2009 beräknats, se 
Tabell 13. Baserat på 2009’s första halvår uppgår kostnaden till 860 000 kr för 
bakvattentillverkning under 2009. 
 

Tabell 13 – Redovisning och jämförelse av data för bakvattentillverkning 
 2008 2009 (baserat 

på första 
halvåret) 

Ventilöppning (ventil 1) [%] 6,4 9,65 
  

Medelvolymflöde (genom ventil 1) [l/s] 4,1 6,2 
Ackumulerat flöde (genom ventil 1) [m3] 129 000 194 000 

  
Specifik bakvattentillverkning [m3/tp] 0,4 0,7 

  
Medelångflöde (VVX 1) [t/h] 0,22 0,33 

Ackumulerat ångflöde (VVX 1) [t] 1 925 2 900 
  

Ackumulerad energianvändning [GJ] 4 500 6 800 
Kostnad [kr] 570 000 860 000 

  
Specifik kostnad [kr/m3] 4,4 4,4 

 
Det tillgängliga volymflödet från mikroflotationen på 20,9 l/s motsvarar en 
ventilöppning på ca 33 %. Det är mycket sällan ventilen öppnas så mycket vilket 
innebär att volymflödet från mikroflotationen helt kan eliminera 
bakvattentillverkningen. Följden av detta blir att kostnaden på 860 000 kr per år för 
bakvattentillverkningen kan reduceras till 0 kr (baserat på bakvattentillverkningen 
090101-090630).  
 
För att kontrollera rimligheten i resultaten har temperaturhöjningen av varmvattnet över 
VVX 1 beräknats utifrån tillsatt ångflöde och vattenflöde genom VVX 1. Beräkningen 
visar att temperaturhöjningen är ca 8,5oC genom VVX 1. Mätrapport (Andritz 071212) 
visar på att varmvattentemperaturen är 54-56oC före VVX 1. Inklusive 
temperaturhöjningen på ca 8,5oC över VVX 1 erhålls alltså en temperatur på ca 62,5-
64,5oC in i varmvattentanken. Detta resultat är rimligt med tanke på att 
varmvattentanken ska hålla 60oC och även förses med ett flöde från kondensorn med en 
temperatur mindre än 60oC (23-23,5oC (090706, 270709)).  
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Vid stopp i maskinen åtgår stora mängder ånga vid bakvattentillverkning eftersom 
våtluftens energi inte finns att tillgå i VÅV-tornen. Vattenflödet genom ventil 3 till 
VÅV-tornen håller även lägre temperatur p g a mindre kylning när maskinen står still. 
Vid start krävs större mängder vatten varpå även VMF-vatten tas direkt från stammen 
genom ventil 2. Detta medför lägre inflödestemperatur till VÅV-tornen.  
 
Ångförbrukningen blir mer än tio gånger högre per volymenhet vid 
bakvattentillverkning när maskinen står still jämfört med plan drift, se bilaga 
Bestämning av ångförbrukning vid bakvattentillverkning. Tyvärr finns inte flödet från 
mikroflotationen tillgängligt när det är längre stopp i maskinen samt att behovet av 
vatten är stort under kort tid. Detta gör att bakvattentillverkning vid dessa tillfällen är 
svår att eliminera. Vid kortare stopp bör delar av flödet finnas tillgängligt 
(virvelrenarrejekt, silrejekt och avluftare) vilket leder till minskad energianvändning för 
att hålla bakvattenbalansen. Detta är dock något som är svårt att kvantifiera p g a ett 
stort antal ingående parametrar. 
 
Utnyttjande av renat vatten till luftborstar  
Den totala varmvattenförbrukningen är ca 60 l/s vid plan drift och genom att använda 
det renade vattnet till luftborstarna skulle varmvattenförbrukningen kunna sänkas med 
ca 14 l/s. Därmed skulle förbrukningen av spetsånga i VVX 1 minska, se även 
Investeringsbedömning. Detta skulle även leda till att mer effekt blev tillgänglig för 
VVG-värmeväxlaren i VÅV-tornen. Maskinsalsvärmningens förbrukning av spetsånga 
kan därmed minskas vid låga utomhustemperaturer. Dock är ångförbrukningen för 
spetsvärmning av VVG-systemet relativt liten och troligtvis störst vid stopp i maskinen, 
se PM 53:s ångförbrukning.  
 
Det renade vattnet kommer vid vissa tillfällen ej att vara tillräckligt för att täcka både 
bakvattentillverkning och flödet till luftborstar eftersom bakvattentillverkningen kan ta 
hela flödet i anspråk. Eftersom det renade vattnets temperatur på 46oC anses tillräckligt 
för luftborstarna skulle ett alternativ vara att ta VMF-vatten, direkt efter VÅV-tornen 
(ca 54-56oC, Andritz 071212) utan spetsvärmning, till denna position. 

5.5.3.2 Besparing utanför PM 53 
Bakvattnet från PM 53 pumpas till TMP N och DIP 2. När behovet från dessa är stort 
minskar bakvattenvolymen i PM 53 och därmed krävs tillverkning av bakvatten. TMP 
N har möjlighet att ta in VMF-vatten när de har låga nivåer av bakvatten. DIP 2 
tillverkar ej bakvatten utan utnyttjar endast bakvatten från pappersmaskinen.  
 
Bakvattentillverkning, i den meningen att varmvatten används för att öka 
bakvattenvolymen, sker även i PM 51 och PM 52. Det tillgängliga flödet från 
mikroflotationen (ca 20,9 l/s) är tillräckligt för att eliminera bakvattentillverkningen i 
PM 53. Det innebär att det, under plan drift, finns tillräckligt med tillgängligt 
volymflöde (under förutsättning att det renade vattnet inte används till luftborstar) för 
att även reducera bakvattentillverkningen i PM 51 och PM 52. Förutsättningarna för 
detta är att det finns infrastruktur för att pumpa bakvatten samt att det är möjligt att 
blanda olika bakvatten i processerna. Hittills har Braviken varit återhållsamma med att 
blanda olika bakvatten p g a risk för kemiska störningar. Bakvattentillverkningen i PM 
51 och PM 52 finns inte kvantifierad men den är mindre än i PM 53. 
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5.5.3.3 Investeringsbedömning 
Investeringskostnaden för en mikroflotationsanläggning som har kapacitet att rena de 
fyra flödena ovan (70 l/s) har beräknats till 7,1 miljoner kr (Kenneth Hellborg, 2009). 
Baserat på första halvåret 2009 kan en besparing på 860 000 kr årligen göras genom att 
eliminera bakvattentillverkningen med hjälp av en mikroflotationsanläggning. Detta ger 
en lång återbetalningstid som inte lever upp till kraven på hur lönsam en investering bör 
vara. 
 
Vidare har största möjliga teoretiska kostnadsbesparing beräknats. Under antagandet att 
energin i allt det renade vattnet kan ersätta värmning av VMF-vatten från VMF-vattnets 
årsmedeltemperatur (9,3oC) till temperaturen hos det renade vattnet (46oC) kan 12,7 
miljoner kr sparas, se Fall 1 i Tabell 14.  
 
Eftersom den återvunna energin i VÅV-tornen finns att tillgå är det rimligare att 
beräkna kostnaden för spetsvärmningen över VÅV-tornens daggpunkt, se Fall 2 i Tabell 
14. Även i detta fall antas att allt det renade vattnet utnyttjas. Det tillgängliga flödet på 
20,9 l/s motsvarar stort sett summan av bakvattentillverkningen (6,2 l/s) och 
varmvattnets som används i luftborstarna (14 l/s). Att utnyttja det renade vattnet till 
dessa båda ändamål skulle innebära en årlig besparing på 2,9 miljoner kr. Eftersom 
volymflödet som utnyttjas vid bakvattentillverkningen i vissa fall kan ta hela det renade 
volymflödet i anspråk är det svårt att även förse luftborstarnas behov. Vidare anses 
besparingen på 2,9 miljoner kr alltför liten i jämförelse med investeringskostnaden på 
7,1 miljoner kr.  
 
Eftersom det renade vattnet inte håller samma temperatur som varmvattnet men ändå 
anses kunna ersätta varmvatten bör möjligheten undersökas att, vid plan drift, utnyttja 
icke spetsvärmt varmvatten till bakvattentillverkning och luftborstar. Detta innebär att 
VMF-vatten tas efter VÅV-tornen och före spetsvärmeväxlaren. Det skulle leda till lika 
stor reducering av spetsvärmning och besparing som anges i Fall 2.  
 
Tabell 14 – Jämförelse av kostnadsbesparing genom att låta renat vatten från en 
mikroflotationsanläggning ersätta värmning med oljepannan på marginalen av kallt 
VMF-vatten (Fall 1) samt enbart spetsvärmning (Fall 2). Temperaturgradienten på 8,5oC 
har beräknats m h a data ur WinMops, se bilaga Beräkning av besparing med 
mikroflotation. 

  Fall 1 Fall 2   

Vprick 20,9 20,9 l/s 

∆T 36,7 8,5 oC 

Cp 4,19 4,18 kJ/kg oC 

ρ 994,9 998,3 kg/m3 

       

Qprick 3 190 740 kJ/s 

Q 100 700 23 400 GJ 

Energikostnad 126 126 kr/GJ 

Total besparing 12,7 2,9 Milj. kr 
 
Till de totala besparingarna i Tabell 14 tillkommer en liten besparing av spetsvärmning i 
VVG-systemet. Det är även värt att nämna att ytterligare en viss besparing bör kunna 
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göras genom att den rörliga kostnaden för en mikroflotationsanläggning är lägre än för 
Bravikens gemensamma vattenreningsanläggning (Maria Holmén, Per-Inge Nilsson). 
Skillnaden är dock svår att beräkna eftersom det saknas uppgifter om exempelvis 
tryckluftsförbrukning i mikroflotationsanläggningen. VMF-förbrukningen skulle inte 
minska vid installation av en mikroflotationsanläggning och således kan ingen 
besparing av rörliga kostnader för VMF-vattnet göras.  
 
Ett alternativ är att bygga en mindre mikroflotationsanläggning med kapacitet som 
täcker endast bakvattentillverkningen. Det innebär dock att fördelarna med att avlasta 
den externa vattenreningen samt DIP 2’s mikroflotationsanläggning försvinner samt att 
investeringskostnaden fortfarande är relativt hög även för en mindre anläggning.  

5.5.3.4 Andra åtgärder 
Eftersom mikroflotationsanläggningens kostnadsbesparing är alltför liten i jämförelse 
med investeringskostnaden bör andra åtgärder undersökas. En sådan åtgärd är att 
optimera torkkåpan och därmed höja daggpunkten och den överförda effekten i VÅV-
tornen. Genom att höja fukthalten i våtluften nås daggpunkten vid högre temperatur och 
därmed ökar temperaturen när den fuktiga luften kondenserar. Detta resulterar i minskad 
ångförbrukning i VVX 1, se Figur 29. Ytterligare en åtgärd är att undersöka hur en 
omledningen av kondensorkylvattnet, som idag går direkt till varmvattentanken, kan 
påverka ångförbrukningen i VVX 1, se Figur 29. Detta flöde höll vid mätningar 
(090706, 270709) 23-23,5oC. Eftersom det är ett relativt kallt flöde som pumpas till 
varmvattentanken måste detta kompenseras genom övertemperatur i VVX 1 för att hålla 
60oC i varmvattentanken. Detta är en åtgärd som är mycket enkel att genomföra men 
som ger en mycket stor ekonomisk besparing.  
 
Sommartid kan även VVG-värmeväxlaren i VÅV-tornen användas för att värma VMF-
vatten vilket leder till ökad värmeåtervinning i VÅV-tornen (Rune Carlsson, 2009). 
 
Ovanstående åtgärder med låga investeringskostnader bör leda till minskad 
spetsångförbrukning. När dessa utförts minskar troligen vinsten ytterligare av att 
investera i en mikroflotationsanläggning.  
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6 Slutsatser 
Under arbetets gång har många förluster identifierats, fler än vad som nämns i 
rapporten. Vid en första anblick har alla dessa förluster antagits vara möjliga att åtgärda. 
Vid något mer ingående studier framgår dock att det inte är rimligt att utföra åtgärder 
för att eliminera alla förluster. Det finns flera orsaker till detta, bl a frekvens, 
volymflöde, rördragningar och låga temperaturer. Vissa förluster kan förekomma under 
mycket kort tid vid höga volymflöden vilket försvårar tillvaratagandet av energin. 
Rördragningar är kostsamma att utföra varpå kostnadsbesparingen vid tillvaratagande 
av en energiförlust måste vara hög för att nå lönsamhet.  
 
I många fall, som exempelvis vatten som släpps till Bravikens vattenrening, är 
temperaturerna för låga för att fullt ut kunna ersätta spetsvärmning med ånga och 
därmed göra stora kostnadsbesparingar. Utredningen av mikroflotation visade på just 
detta. Energiförlusterna till avlopp är stora men en kostsam investering i en 
mikroflotationsanläggning var inte lönsam p g a för låg reducering av spetsvärmning 
med ånga. Vidare bidrar inte vattenbesparingen, som en mikroflotationsanläggning 
medför, till ytterligare nämnvärd lönsamhet p g a de låga kostnaderna för vatten i 
Braviken. I arbetet med mikroflotationen framkom det dock att det är möjligt att göra en 
stor besparing utan att göra investeringen i en mikroflotationsanläggning och detta görs 
genom att utnyttja VMF-vattnet innan det spetsvärmts.  
 
Förutom att förluster, t ex att varmt vatten släpps till avlopp, har identifierats medför 
även djupdykningen i systemet att systemfel har identifierats. Ett sådant exempel är 
kylvattenflödet för kondensatsystemets kondensor som leds till varmvattentanken. Detta 
systemfel var inte uppenbart vid en första, eller andra, anblick vilket betyder det krävs 
ett mycket fördjupat arbete för att upptäcka denna typ av fel.  
 
För att underlätta fortsatt energieffektiviseringsarbete krävs fler onlinemätningar av 
volymflöden och temperaturer i systemet, särskilt i de positioner där kunskapsnivån är 
lägre och potential finns för energibesparingar. 
 
Det finns stor potential att reducera energianvändningen i PM 53. Maskinen 
konstruerades och byggdes under en tid då mindre fokus riktades mot energieffektvitet 
och mindre utvecklad teknik fanns tillgänglig. Idag är tidningspappersmarknaden hårt 
pressad av vikande efterfrågan och prissänkningar, vilket gör att effektivitet blir en 
avgörande faktor inför framtiden. De temperaturer och volymflöden som ansågs 
erforderliga under konstruktionsarbetet av maskinen bör kunna revideras idag, exempel 
på detta är temperaturen på flödet till luftborstarna som inte anses behöva hålla dagens 
60oC.  
 
Helt klart är att det krävs mycket arbete och att en helhetssyn, eller systemsyn, hela 
tiden tillämpas vid energieffektiviseringsarbetet. Under Fortsatt arbete redogörs för de 
slutsatser som dragits av vilket arbete som krävs för att göra PM 53 mer energieffektiv.  
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7 Fortsatt arbete 
Vatten- och energiflödena i och omkring en pappersmaskin är mycket komplexa varpå 
arbetet med att effektivisera dessa är tidsödande. Under arbetets gång har tankar väckts 
kring konkreta åtgärder som bör utföras men även hur ett mer allmänt tillvägagångssätt 
bör se ut.  
 
När det gäller spetsvärmning av varmvatten föreslås att några konkreta åtgärder arbetas 
vidare med för att kunna eliminera spetsvärmningen under, åtminstone, plan drift. Dessa 
åtgärder består i att optimera värmeåtervinningen i VÅV-tornen genom att höja 
våtluftens daggpunkt. Vidare bör möjligheten att använda VVG-systemets värmeväxlare 
i VÅV-tornen för att värma varmvatten utvärderas. Möjligheten att använda VMF-
vatten efter VÅV-tornen och före spetsvärmeväxlaren bör utredas för vissa positioner 
som idag använder spetsvärmt varmvatten. Slutligen bör kylvattenflödet från 
kondensatsystemet som idag leds direkt till varmvattentanken ledas om för att minska 
spetsvärmningen av varmvatten till onödigt höga temperaturer.  
 
Även kyleffekten som släpps till avlopp från softkalanderns hydraulikkylning bör kunna 
tas till vara i någon position. Andra kylvattenflöden kan eventuellt strypas för att få 
tillgång till högre temperaturer.  
 
På ett mer allmänt plan bör arbetet med vatten- och energieffektivisering inledas med en 
revision av vilka volymflöden och temperaturer som verkligen krävs i alla positioner 
som är kopplade till vatten- och energianvändning i PM 53. Vidare bör undersökningar 
göras av ny tillgänglig teknik. Utifrån detta kan ett teoretiskt energibehov bestämmas 
och jämförelser göras med modernare och effektivare maskiner (benchmarking).   
 
När behovsanalysen är utförd kan en kompletterande inventering göras för att kartlägga 
alla förluster som finns och dess karaktär. Kartläggningen ger en bild över exempelvis 
vilka flöden som idag släpps till avlopp p g a för låga temperaturer för att kunna nyttjas 
direkt i processen. Resultatet från revisionen och kartläggningen kan användas för att 
finna ökad avsättning för lågtempererade flöden som släpps till avlopp. Detta sker 
genom att matcha de reviderade behoven med de kartlagda förlusterna till avlopp.  
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9 Bilagor 

9.1 Beräkning av energikostnad för oljepannan 
Beräkning av energikostnad

Oljepris 60 $/fat (Holmen)
Dollarkurs 8 kr/$

Pris per fat 480 kr/fat (beräknat)
Volym 0,159 m3/fat

Energiinnehåll per m3 10,7 MWh/m3 (Mårten Jarl)
Energiinnehåll per fat 1,7 MWh/fat (beräknat)

Energipris exklusive frakt 282 kr/MWh (beräknat)

Fraktkostnad 29 kr/MWh (Mårten Jarl)

Utsläppsrätter 60 kr/MWh (Mårten Jarl)
CO2-skatt 37 kr/MWh (Mårten Jarl)

Svavelskatt 10 kr/MWh (Mårten Jarl)
Pannverkningsgrad 92 % (Mårten Jarl)

Total energikostnad 454 kr/MWh (beräknat)
Total energikostnad 126 kr/GJ (beräknat)

Beräkning av ångkostnad (2,5 bar)
h, Entalpi för kondensat 90C 377 kJ/kg (ångtabell, KTH)
h, Entalpi för ånga (2,5 bar) 2716 kJ/kg (ångtabell, KTH)

∆h, Entalpidifferens 2339 kJ/kg (beräknat)
Energiinnehåll i 1 ton ånga 2,34 GJ (beräknat)

Kostnad för 1 ton ånga 295 kr (beräknat)  
 
 
 
 
 

 



Bilagor 

 61

9.2 Vattenbalans helåret 2008 

9.2.1 Fördelning av in- och utflöden 
Tabell 15 - Vattenbalans för helåret 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.2.2 Fördelning av VMF-flöde 
Tabell 16 - Fördelning av VMF-flöde för helåret 2008 

 Tag Beskrivning (WinMops) Enhet 
Vatten från kylvattenlåda 

till varmvattentank Mhist::53FI20419 
PM53 Kylv.till VV-tank 
Flöde l/s 44,9

Tätningsvatten Mhist::53FI20912 PM53 Tätvatten_Flöde l/s 1,6
VMF till varmvattentank  Mhist::53FI20420 PM53 Process VMF_Flöde l/s 1,3

Kylvatten kondensor 
(deculator) Mhist::53FI20415 

PM53 Kylv. F. Kond. T VV-
tank Fl l/s 8,9

Kylvatten som går till 
dagvattenavlopp 

Mhist::53KV53FLO
1  l/s 57

VMF in beräknat   
113,

8
     

VMF Inloppstemp. Mhist::3T2309 TMP G VMF Temp. till TMP °C 9,3
 
 

VMF 114 l/s 
Bakvatten i TMP 119 l/s 
Bakvatten i DIP 106 l/s 

Summa in 338 l/s 
Bakvattentorn till DIP -90 l/s 

Bakvattentorn till TMP -86 l/s 
Vattenrening -23 l/s 

Dagvattenavlopp 
(veckomätn.) -57 l/s 

Trågvatten till DIP -41 l/s 
Fukt i papper -1 l/s 

Avvattning i torkkåpan -9 l/s 

Summa ut -306 l/s 
Restpost 32 l/s 
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Fördelning av VMF-flöde 2008  [l/s], 
totalt 113,8 l/s

44,9; 39%

1,6; 1%

1,3; 1%

8,9; 8%

57,0; 51%

Vatten från kylvattenlåda
till varmvattentank

Tätningsvatten

VMF till varmvattentank 

Kylvatten kondensor
(deculator)

Kylvatten som går till
dagvattenavlopp
(beräknat)

 
Figur 30 - Fördelning av VMF-flöde för helåret 2008 
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9.3 Ångfördelning för helåret 2008 

Ångfördelning 2,5 bar [t/h]

33,39; 74%

3,71; 8%

2,96; 7%

5,20; 11%

0,004; 0%
Ånga till ånglåda i
pressparti

Ånga spetsvärmning
viragrop

Ånga till
varmvattenberedning

Ånga till torkparti

Övrigt

 
Figur 31 - Ångfördelning för helåret 2008 
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9.4 Vattenbalans januari 2009 

9.4.1 VMF-fördelning 
Tabell 17 - Fördelning av VMF-flöden för januari 2009 

Tag Beskrivning (WinMops) Enhet
Vatten från kylvattenlåda till varmvattentank Mhist::53FI20419 PM53 Kylv.till VV-tank Flöde l/s 53,2

Tätningsvatten Mhist::53FI20912 PM53 Tätvatten_Flöde l/s 1,9
VMF till varmvattentank Mhist::53FI20420 PM53 Process VMF_Flöde l/s 2,0

Kylvatten kondensor (deculator) Mhist::53FI20415 PM53 Kylv. F. Kond. T VV-tank Fl l/s 5,7
Kylvatten som går till dagvattenavlopp Mhist::53KV53FLO1  l/s 40

VMF in beräknat   102,6
     

VMF Inloppstemp. Mhist::3T2309 TMP G VMF Temp. till TMP °C 1,3
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9.5 Vattenbalans juni 2009 

9.5.1 Fördelning av in- och utflöden 
Tabell 18 - Vattenbalans för juni 2009 

VMF 122 l/s 
Bakvatten i TMP 116 l/s 
Bakvatten i DIP 105 l/s 

Summa in 343 l/s 
Bakvattentorn till DIP -83 l/s 

Bakvattentorn till TMP -64 l/s 
Vattenrening -22 l/s 

Dagvattenavlopp (veckomätn.) -60 l/s 
Trågvatten till DIP -39 l/s 

Fukt i papper -1 l/s 
Avvattning i torkkåpan -9 l/s 

Summa ut -278 l/s 
Restpost 66 l/s 

 

Fördelning av vattenflöden till PM 53 [l/s]

116,2; 34%

104,5; 30%
122,3; 36%

VMF
Bakvatten i TMP

Bakvatten i DIP

 
Figur 32 - Fördelning av vattenflöden till PM 53 för juni 2009 
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Fördelning av vattenflöden från PM 53 [l/s]

-59,7; 17% -22,0; 6%

-63,7; 19%

-39,2; 11%

-0,8; 0%

-9,2; 3%

-83,0; 25%
65,5; 19% Bakvattentorn till DIP

Bakvattentorn till TMP

Vattenrening

Dagvattenavlopp (veckomätn.)

Trågvatten till DIP

Fukt i papper

Avvattning i torkkåpan

Restpost

 
Figur 33 - Fördelning av vattenflöden från PM 53 för juni 2009 
 

9.5.2 Fördelning av VMF-flöde 
Tabell 19 - Fördelning av VMF-flöde för juni 2009 

 Tag Beskrivning (WinMops)
Enhe
t 

Vatten från 
kylvattenlåda till 
varmvattentank 

Mhist::53FI2041
9 PM53 Kylv.till VV-tank Flöde l/s 48,1

Tätningsvatten 
Mhist::53FI2091
2 PM53 Tätvatten_Flöde l/s 1,7

VMF till varmvattentank  
Mhist::53FI2042
0 PM53 Process VMF_Flöde l/s 1,8

Kylvatten kondensor 
(deculator) 

Mhist::53FI2041
5 

PM53 Kylv. F. Kond. T VV-tank 
Fl l/s 11,0

Kylvatten som går till 
dagvattenavlopp 

(beräknat) Mhist::3T2309  l/s 60

VMF in beräknat   122,3
     

VMF Inloppstemp. Mhist::3T2309 TMP G VMF Temp. till TMP °C 14,5
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Fördelning av VMF-flöde januari 2009 [l/s], 
totalt 103 l/s

11,0; 9%

1,8; 2%

1,7; 1%

59,7; 49%

48,1; 39%

Vatten från kylvattenlåda till
varmvattentank

Tätningsvatten

VMF till varmvattentank 

Kylvatten kondensor
(deculator)

Kylvatten som går till
dagvattenavlopp (beräknat)

 
Figur 34 - Fördelning av VMF-flöden för juni 2009
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9.6 Ångfördelning för juni 2009 

Ångfördelning 2,5 bar [t/h]

33,41; 73%

4,40; 10%

2,13; 5%

5,30; 12%

-0,01; 0%

Ånga till ånglåda i pressparti

Ånga spetsvärmning viragrop

Ånga till varmvattenberedning

Ånga till torkparti

Övrigt

 
Figur 35 - Ångfördelning för juni 2009 
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9.7 Energibalans 

9.7.1 Helåret 2008 
 
0 oC som referenstemperatur

0,20 Avvattning GJ/ptp
55 Temp. [oC]  

2 Bakvattentorn till DIP GJ/ptp
59 Temp. [oC]  

VMF GJ/ptp 0,43
Temp. [oC]  9 2,05 Bakvattentorn till TMP GJ/ptp

59 Temp. [oC]  
Bakvatten i TMP GJ/ptp 3,41 PM 53

Temp. [oC]  71 0,717 Trågvatten till DIP GJ/ptp
44,0 Temp. [oC]  

Bakvatten i DIP GJ/ptp 2,25 0 Fukt i papper GJ/ptp
Temp. [oC]  53 50 Temp. [oC]  

0,06 Restpost GJ/ptp
5 Temp. [oC]  

40 Temp. [oC]  23,5 Temp. [oC]  

0,38 Vattenrening 0,54 Dagvattenavlopp GJ/ptp
Summa in 6,09 GJ/ptp
Summa ut 6,09

PM 53

 
Figur 36 - Energibalans för helåret 2008. 0oC har använts som referenstemperatur. 
Restpostens temperatur har beräknats enligt Beräkning 2. 
 
Tabell 20 - Temperaturer i energibalansen och källor till temperaturerna 
Flöde Temp. [oC]  Källa 
VMF 9,3 WinMops 
Bakvatten i TMP 71,2 WinMops 
Bakvatten i DIP 52,9 WinMops 
Bakvattentorn till DIP 59 Mikael Fasth 
Bakvattentorn till TMP 59 Mikael Fasth 
Vattenrening 40 Uppskattad 
Dagvattenavlopp (veckomätn.) 23,5 WinMops 
Trågvatten till DIP 44 Uppmätt 
Fukt i papper 50 uppskattad 
Avvattning 55 Uppskattad 
Restpost 5 Beräknad 
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9.7.2 Juni 2009 
0oC som referenstemperatur

0,21 Avvattning GJ/tp
55 Temp. [oC]  

2,07 Bakvattentorn till DIP GJ/tp
59 Temp. [oC]  

VMF GJ/tp 0,75
Temp. [oC]  15 1,59 Bakvattentorn till TMP GJ/tp

59 Temp. [oC]  

Bakvatten i TMP GJ/tp 3,43 PM 53
Temp. [oC]  70 0,73 Trågvatten till DIP GJ/tp

44 Temp. [oC]  

Bakvatten i DIP GJ/tp 2,26
Temp. [oC]  51 0,02 Fukt i papper GJ/tp

50 Temp. [oC]  

0,79 Restpost GJ/tp
28,5 Temp. [oC]  

40 Temp. [oC]  27 Temp. [oC]  

0,37 Vattenrening 0,67 Dagvattenavlopp GJ/tp
GJ/tp

Summa in 6,44 GJ/tp
Summa ut 6,44 GJ/tp

PM 53

 
Figur 37 - Energibalans för juni 2009. 0oC har använts som referenstemperatur. 
Restpostens temperatur har beräknats enligt Beräkning 2. 
 
Tabell 21 - Temperaturer i energibalansen och källor till temperaturerna 
Flöde Temp [oC] Källa 
VMF 14,5 WinMops 
Bakvatten i TMP 69,9 WinMops 
Bakvatten i DIP 51,2 WinMops 
Bakvattentorn till DIP 59 Mikael Fasth 
Bakvattentorn till TMP 59 Mikael Fasth 
Vattenrening 40 Uppskattad 
Dagvattenavlopp (veckomätn.) 26,6 WinMops 
Trågvatten till DIP 44 Uppmätt 
Fukt i papper 50 uppskattad 
Avvattning 55 Uppskattad 
Restpost 29 Beräknad 

 
 



Bilagor 

 71

9.8 Mikroflotation 

9.8.1 Temperaturmätningar av flöden till mikroflotation 
Metod 
För att undersöka de fyra avloppsflödenas temperatur har loggningar av temperaturerna 
utförts under perioden 090611-090615. Då det inte var möjligt att mäta med 
instickstermometer har yttermometrar använts. Noggrannheten enligt databladet för 
termometrarna är ±0,5°C mellan 0oC till +70oC (Embedded Data Systems, 2009). Det 
tillkommer osäkerheter i form av skillnad mellan yttemperatur och flödets temperatur. 
Det är rimligt att anta att temperaturen som mäts på rörets yta är lägre än den verkliga 
temperaturen hos flödet eftersom den omgivande temperaturen (ca 30oC) är lägre än de 
uppmätta flödestemperaturerna. Vid jämförelse mellan den loggade yttemperaturen av 
trågvattenöverlöpet och samtidig mätning med instickstermometer visade 
instickstermometern 0,8oC högre temperatur (45oC respektive 44,2oC, 090615).  
 
Tabell 22 - Temperaturloggning med yttermomter 

Startid 2009-06-11 13:08:01
Sluttid 2009-06-15 06:08:01

Median 
Trågvatten 45,2 ºC 300s intervall, 0,5ºC upplösning

Silrejekt 54,1 ºC 300s intervall, 0,5ºC upplösning
Virvelrenarrejekt 57,0 ºC 300s intervall, 0,5ºC upplösning

Avluftare 41,1 ºC 300s intervall, 0,5ºC upplösning
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9.8.2 Volymflödesmätningar av flöden till mikroflotation 
Tabell 23 - Volymflödesmätningar av flöden till mikroflotation 
Trågvatten
Datum 2008-12-08 2008-12-11 2008-12-12 2008-12-15 2009-01-30 2009-06-10
Avlopp 19.0 8.7 9.0 17.4 10.6 16.5 l/s
Till DIP 40 50 45 41 41 37 l/s
Summa 59.0 58.7 54.0 58.4 51.6 53.5 l/s

Medelvärde 55.9 l/s

Temp. - - - - 44 46 ºC
Popehast. 1749 1756 1753 1753 1734 1739 m/min
Ytvikt 45 45 45 45 42 42 g/m2

Temperaturen är mätt momentant
Flödet till DIP är avläst från flödesmätare
Flödet till avlopp är uppmätt genom klockning av tiden det tar för tanken att fyllas
Ytvikt och popehastighet är avläst i WinMops

Silrejekt 2009-06-22 - 
Datum 2008-12-15 2008-01-30 2009-06-15 2009-06-24
Avlopp 4.0 3.3 - 4 l/s
Temp. - 43.0 52.5 - ºC
Popehast. 1753 1734 - 1750 m/min
Ytvikt 45 42 - 42, 44 g/m2

Temperaturen är mätt momentant
Flödena till avlopp (2008-12-15 och 2009-01-30) är uppmätta genom klockning 
Flödet till avlopp (2009-06-22 - 2009-06-24) är hämtat ur WinMops
Ytvikt och popehastighet är avläst i WinMops

Virvelrenarrejekt
Datum 2008-12-15 2008-01-30
Avlopp 4.0 3.0 l/s
Temp. - 58 ºC
Popehast. 1753 1734 m/min
Ytvikt 45 42 g/m2

Temperaturen är mätt momentant
Flödena till avlopp är uppmätta genom klockning 
Ytvikt och popehastighet är avläst i WinMops

Avluftare
Datum 2008-12-15 2008-01-30 2009-06-15
Avlopp 0.6 0.6 - l/s
Temp. - 39 42 ºC
Popehast. 1753 1734 - m/min
Ytvikt 45 42 - g/m2

Temperaturen är mätt momentant
Flödena till avlopp (2008-12-15 och 2009-01-30) är uppmätta genom klockning 
Ytvikt och popehastighet är avläst i WinMops
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9.8.3 Bestämning av volymflöden vid bakvattentillverkning 
För att ta hänsyn till eventuella årstidsberoende skillnader har ett fall under vintertid 
(2009-01-14) och ett fall under sommartid (2009-06-21) studerats.  
 
I Figur 38 och Figur 39 ses grafer för de båda fallen. Graferna inkluderar produktion 
(t/h), ånga till VVX 1 (t/h), ventilöppning ventil 1 (%) och flödet genom ventil 3 (l/s). 
Båda fallen hade en stabil daggpunkt i våtluften på 139 g/kg respektive 137 g/kg. 
 

 
Figur 38 - Ändring av ventilöppning 2009-01-14 11:00 till 23:00 
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Figur 39 - Ändring av ventilöppning 2009-06-21 15:00 till 20:00 
 
Medelvärden (10 min) för volymflödet genom ventil 3 och ventilöppningen hos ventil 1 
(Figur 29) har hämtats ur WinMops. Dessa värden har sedan i båda fallen plottats mot 
varandra, se Figur 40 och Figur 41.  

Korrelation mellan flöde och ventilöppning 2009-01-14 11:00 till 2009-01-14 23:00 
(10 min medelvärde)

y = 0,6444x + 51,21

R2 = 0,9352
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Figur 40 - Korrelation mellan volymflöde från kylvattenlådan till varmvattentanken och 
ventilöppning 2009-01-14 11:00 till 23:00 
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Korrelation mellan flöde och ventilöppning 2009-06-21 15:00 till 2009-06-21 20:00 
(10 min medelvärde)

y = 0,6334x + 46,376

R2 = 0,9288
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Figur 41 - Korrelation mellan volymflöde från kylvattenlådan och ventilöppning 2009-06-
21 15:00 till 21:00 
 
I de båda plottarna har en trendlinje lagts till. R2-värdena (0,94 respektive 0,93) för de 
båda trendlinjerna tyder på ett starkt samband mellan punkterna. Detta möjliggör att 
trendlinjen kan användas för att approximera volymflödet genom ventil 1. 
Trendlinjernas ekvationer ger en ökning av volymflödet med 0,64 l/s per %-enhet 
respektive 0,63 l/s per %-enhet som ventilen öppnas. Medelvärdet blir 0,64 l/s per %-
enhet när hänsyn tagits till alla decimaler.  
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9.8.4 Bestämning av ångförbrukning vid bakvattentillverkning 
För att beräkna energianvändningen p g a bakvattentillverkningen har data från de båda 
stabila driftfallen ovan använts. Ångförbrukningen i VVX 1 och ventilöppningen (Figur 
29) har plottats för de båda fallen och trendlinjer har lagts till, se Figur 42 och Figur 43. 

Korrelation mellan ångförbrukning och ventilöppning 2009-01-14 11:00 till 2009-01-14 23:00 
(10 min medelvärde) 

y = 0,0384x + 3,0093

R2 = 0,7631
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Figur 42 - Korrelation mellan ångförbrukning och ventilöppning 2009-01-14 11:00 till 
23:00 
 

Korrelation mellan ångförbrukning och ventilöppning 2009-06-21 15:00 till 2009-06-21 20:00 
(10 min medelvärde) 

y = 0,0302x + 3,5852

R2 = 0,7074
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Figur 43 - Korrelation mellan ångförbrukning och ventilöppning 2009-06-21 15:00 till 
21:00 
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Trendlinjen visar med R2-värdena, 0,76 respektive 0,71, på samband mellan punkterna. 
Därmed kan trendlinjens ekvation användas för att bestämma ångförbrukningen per %-
enhet ventilöppning. Detta samband får enheten t/h per %-enhet och medelvärdet för de 
båda fallen är 0,034 t/h per %-enhet. Eftersom de båda fallen representerar sommar- 
respektive vintertid antas deras medelvärde vara representativa för helåret. 
 
Genom att multiplicera det ovan erhållna medelvärdet (0,034 t/h per %-enhet) med den 
genomsnittliga ventilöppningen för 2008 (6,4 %) erhålls den genomsnittliga 
ångförbrukningen för bakvattentillverkning.  
 
Korrelationerna ovan har även beräknats med medelvärden för hela 2008 men på grund 
av många störande faktorer har inga tillräckligt starka samband för trendlinjerna kunnat 
bestämmas och därmed kan ingen helårsjämförelse göras.  
 
Vid stopp 
På samma sätt som tidigare har ångförbrukningen plottats mot ventilöppningen. I Figur 
44, ses att ångförbrukningen stiger kraftigt vid ökad ventilöppning mellan 
varmvattentanken och bakvattentanken när maskinen står still. 0,24 t/h per %-enhet 
åtgår vid bakvattentillverkning när maskinen står still. 
 

Korrelation mellan ångförbrukning och ventilöppning vid stopp

y = 0,2419x + 1,2134

R2 = 0,6718
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Figur 44 - Korrelation mellan ångförbrukning och ventilöppning (080101-081231). Data är 
hämtade när pappersproduktionen är 0 (6 timmars medelvärde) 
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9.8.5 Beräkning av besparing med mikroflotation 
Tabell 24 - Beräkningar av eliminerad bakvattentillverkning 

2008

Beräkning av volymflöde från varmvattentanken till bakvattentanken
Volymflöde per procentenhet 0.6389 l/s per % (från linjär trendlinje i diagram)

Medelvärde ventilöppning 6.39 % (WinMops 080101-081231 (6 tim))
Medelvärde för volymflöde 4.08 l/s (beräknat)

Ackumulerat volymflöde för 2008 128 748 m3 (beräknat)

Specifik bakvattentillverkning 0.4 m3/ptp (beräknat, verkliga ton)
Max. volymfl. (33 % ventilöppn.) 21 l/s (beräknat)

Beräkning av ångförbrukning vid drift 2008
Ångförbrukning per procentenhet 0.0343 t/h per % (från linjär trendlinje i diagram)

Medelvärde ventilöppning 2008 6.39 % Mhist::53H20651
Medelvärde för ångflöde 0.22 t/h (beräknat)

Ackumulerat ångflöde för 2008 1 920 t (beräknat)
∆h (2,5-barsånga till 90C kond.) 2 339 kJ/kg (ångtabell, KTH)

Energianvändning för 2008 4 491 GJ (beräknat)
Energikostnad 126 kr/GJ (kapitel: oljepannan på marginalen)

Kostnad för 2008 566 967 kr (beräknat)

Kostnad per m3 4.40 kr (beräknat)

Kontroll: beräkning av temperaturhöjning över spetsvärmeväxlaren för varmvattenvärmn.
Medelvärde för ångflöde 0.22 t/h (beräknat)

∆h (2,5-barsånga till 90C kond.) 2 339 kJ/kg (ångtabell, KTH)
Specifik värmekapacitet (60C) 4.18 kJ/kgK (tabell, Formelsamling i termo- o. fluiddyn.)

Densitet (60C) 983.2 kg/m3 (tabell, Formelsamling i termo- o. fluiddyn.)
Tillförd effekt 142 kW (beräknat)

∆T 8.5 ºC (beräknat)

2009

Beräkning av volymflöde från varmvattentanken till bakvattentanken
Volymflöde per procentenhet 0.6389 l/s per % (från linjär trendlinje i diagram)

Medelv. v-öppn. 090101-090631 9.65 % Mhist::53H20651
Medelvärde för volymflöde 6.17 l/s (beräknat)

Ackumulerat volymflöde för 2009 194 432 m3 (beräknat)

Specifik bakvattentillverkning 0.7 m3/ptp (beräknat, verkliga ton)
Max. volymfl. (33 % ventilöppn.) 21 l/s (beräknat)

Beräkning av ångförbrukning vid drift 2009
Ångförbrukning per procentenhet 0.0343 t/h per % (från linjär trendlinje i diagram)
Medelv. v-öppn. 090101-090631 9.65 % Mhist::53H20652

Medelvärde för ångflöde 0.33 t/h (beräknat)
Ackumulerat ångflöde för 2009 2 900 t (beräknat)
∆h (2,5-barsånga till 90C kond.) 2 339 kJ/kg (ångtabell, KTH)

Energianvändning för 2009 6 782 GJ (beräknat)
Energikostnad 126 kr/GJ (kapitel: oljepannan på marginalen)

Kostnad för 2009 856 218 kr (beräknat)

Kostnad per m3 4.40 kr (beräknat)

 


