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Abstract 

The smelting process at Sapa Profiler AB in Sjunnen generates large quantities of waste heat 
which is absorbed by the cooling water when the aluminum is cooled down. This paper is the 
result of a Master’s Degree Project aiming to present the conditions for recycling the waste 
heat. The cooling water absorbs the heat from the aluminum at an average rate of 600 kW 
and the paper shows that it can be used to replace electrical power consumption for heating 
the production plant’s facilities.  The total savings potential comes to 464 000 SEK/year 
which represents a yearly reduction of 10-420 tons in CO2 emissions. Measures were taken 
already during the ongoing project in order to improve the possibilities of recycling the 
waste heat, which is suffering from discontinuous flows and low temperatures. In the paper 
a model is presented of how relatively high temperatures and continuous flows can be 
attained with the help of a warm water tank. Once the continuous flow is created, the waste 
heat can be exchanged to a separate flow which serves to transport the waste heat to the 
local heat distribution systems. Despite the significant savings potential, the necessary 
investment of 3 650 000 SEK makes for a pay-back time of at least eight years.   



 
 

Sammanfattning 
Gjutprocessen på Sapa Profiler AB i Sjunnen genererar stora mängder spillvärme som 
absorberas i kylvattnet när aluminiumet kyls och stelnar. Den här rapporten är ett resultat av 
ett examensarbete med syfte att redogöra för om spillvärmen i kylvattnet går att återvinna.  
Genomsnittseffekten i värmeöverföringen från smälta till kylvatten, uppgår till över 600 kW 
och rapporten visar att spillvärmen kan användas för att delvis ersätta elanvändning för 
inomhusklimatet. Besparingspotentialen uppgår till 464 000 kr om året vilket motsvarar 10-
420 ton per år i minskade koldioxidutsläpp. En åtgärd har under pågående examensarbete 
redan utförts i kylvattensystemet, i syfte att förbättra förutsättningarna för 
värmeåtervinning, vilken kompliceras av diskontinuerliga flöden och låga temperaturer. I 
rapporten presenteras en modell för hur man med ett varmvattenlager kan åstadkomma ett 
flöde med förhållandevis höga temperaturer och starkt förbättrad tillgänglighet. Spillvärmen 
i det kontinuerliga kylvattenflödet kan växlas till ett separat flöde för vidare transport av 
värmeenergin till det lokala uppvärmningssystemet. Trots en stor besparingspotential gör de 
omfattande nödvändiga investeringarna på 3 650 000 kr att återbetalningstiden uppgår till 
minst åtta år.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Industrins behov av elbesparing 
Industrin står för 38 % av Sveriges elanvändning [1]. Den stora andelen resulterar i ett lika 
stort ansvar att arbeta för en högre energieffektivitet i syfte att sänka elanvändningen, så 
länge befolkningen växer och energin förblir en begränsad resurs vars användning har 
negativa effekter på miljön. Energi- och elbesparingar är dock inte bara en fråga om miljö 
och resurshushållning, utan även en ekonomisk angelägenhet för industrierna själva, vilket i 
ännu större utsträckning ökar incitamenten för förbättringar på området.  

El är tillsammans med mekaniskt arbete den mest högvärda formen av energi eftersom den 
med relativt enkla medel går att helt och hållet omvandla till just mekaniskt arbete. Man 
säger att el har hög exergi. I motsats till el hittas värme längst ner på skalan; värme som 
visserligen kan ge upphov till både el och mekaniskt arbete, men vilket kräver betydligt mer 
resurser och sker med lägre verkningsgrad [2]. Ett exempel på elens överlägsenhet kontra 
värmen är ett enkelt elelement som kopplat till en strömkälla lätt omvandlar elen till värme. 
Men att få elementet att fullständigt omvandla samma värme till el är omöjligt [3]. 

1.1.2 Företagspresentation  
Sapa Group ägnar sig huvudsakligen åt strängpressning av aluminium med tillverkning i 
Europa, Nordamerika och Asien med totalt 13 100 anställda. Strängpressning går ut på att 
ett aluminiumgöt forceras genom en så kallad matris (pressverktyg) och önskat tvärsnitt 
(profil) uppnås tack vare en plastisk deformation (se Figur 1). Tvärsnittet kan anpassas till 
nästan vilken form som helst och profilerna används inom en rad olika områden; bland 
annat till båtmaster, möbler, duschkabiner och för byggnation av vagnskorgen till tåg. 

     

Figur 1: Det uppvärmda götet pressas genom matrisen och får sin form genom en plastisk deformation. 

Uppmärksamma att temperaturen på aluminiumet aldrig når smältpunkten.  

Sapakoncernen är från början sprunget ur svenska Vetlanda och bolaget Sapa Profiler AB, 
med 900 anställda och verksamhet, förutom i Vetlanda, även i Sjunnen, Finspång, Danmark, 
Estland och Litauen. Sapa Profiler AB grundades 1963 Lars S Bergenhem och Nils Bouveng 
och hette då Skandinaviska Aluminium Profiler AB.  

Anläggningen i Sjunnen som ligger någon mil utanför Vetlanda, består i huvudsak av en 
strängpressningsmaskin samt ett smältverk för omsmältning av aluminiumskrot. Fabriken 
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sysselsätter 110 anställda (2007) fördelade på pressen och omsmältverket. I omsmältverket 
tillverkas de göt som sedan blir till profiler genom strängpressning. Pressen i Sjunnen var 
företagets andra och togs i bruk 1968, fem år efter den första i Vetlanda. Ytterligare tre år 
senare, 1971, inledde omsmältverket sin verksamhet. 

1.1.3 Förutsättningar på Sapa i Sjunnen 
I gjutprocessen på Sapas smältverk i Sjunnen utanför Vetlanda genereras stora mängder 
spillvärme. Spillvärmen uppkommer när smältan kyls och aluminiumet stelnar och 
transformeras till göt. Spillvärmen lagras i kylvatten och är i dagsläget outnyttjad. Den till 
synes stora tillgången på spillvärme har sedan många år identifierats av fabrikens ledning 
och anställda, men tills idag har man inte kunna hitta något tillfredsställande sätt att dra 
nytta av den. Kylvattnet verkar i ett slutet kretslopp så all tillförd energi måste sedan 
bortföras för att temperaturen ska hållas på nödvändig nivå och kylvattnet ska kunna 
återanvändas i gjutprocessen. Istället för att komma fabriken till godo måste värmeenergin 
som absorberats i kylvattnet avlägsnas genom en energikrävande process som drivs med el. 
Samtidigt som spillvärmen i kylvattnet överförs till atmosfären via de eldrivna kyltornen, 
värms fabrikslokalerna upp med el.  

1.1.4 Värmeåtervinning för minskad elanvändning på Sapa i Sjunnen 
Genom att ersätta högvärd el med lågvärd spillvärme, för uppvärmningen 
av fabrikens lokaler, uppnås ett högre resursutnyttjande med möjligheter till ekonomiska 
besparingar och mindre miljöpåverkan. Kylvattnet i egenskap av värmekälla missgynnas dock 
av dess temperatur, som i sammanhanget kan anses som låg, vilket försvårar användandet 
och distributionen av värmen. 

Ett generellt alternativ till återvinning av spillvärme är att istället effektivisera den process 
från vilken spillvärmen härstammar för att helt eller delvis eliminera uppkomsten av 
spillvärmen [4] [5]. I fallet med spillvärmen i kylvattnet är däremot en effektivisering inget 
alternativ eftersom värmen beror på materialets fysikaliska egenskaper med hänsyn till 
smältpunkt, värmekapacitet och smältvärme, vilka inte är påverkbara.  

1.2 Frågeställning 
Vilka är de ekonomiska förutsättningarna för att använda spillvärmen i kylvattensystemet i 
smältverket till uppvärmning av inomhusklimatet, och vilka är miljökonsekvenserna av 
spillvärmeåtervinningen?  

1.3 Avgränsningar 
Målet för den återvunna värmen begränsas till att värma de lokaler vars elanvändning 
härstammar från två specifika elpannor. Förutsättningarna i elpannornas lokala värme-
distributionssystem tas i beaktning i stora drag, men utreds inte i detalj.  

Lönsamhetskalkyl och redovisning av miljöpåverkan är av typen bästa-fall och förutsätter att 
värmen helt och hållet kan ersätta dagens elanvändning.    

För värmeåtervinningens miljöpåverkan tas endast hänsyn till uteblivna koldioxidutsläpp till 
följd av minskad elförbrukning. Det material som ingår i installationerna har emellertid i sin 
tillverkning gett upphov till både koldioxidutsläpp och miljöpåverkan av andra slag.  
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2 Metod  

2.1 Kartläggning av kylvattensystemet 
Analysen av kylvattensystemet strävar efter att kartlägga flöden och temperaturer samt 
definiera systemets mest fördelaktiga förutsättningar för värmeåtervinning. Med hänsyn till 
de generellt låga temperaturerna söks de mest gynnsamma förutsättningarna där 
temperaturerna är som högst. Ju högre temperaturer i värmekällan, desto enklare och mer 
framgångsrik distribution av värmen.   

Energibalansberäkningar som bland annat tjänar till att validera egna mätningar utförs med 
stöd av termodynamikens 1:a huvudsats för en kontrollvolym (gjutbordet) [6].  

��� � ��� � ��� 	 1
2 ��� � ��� 	 � ��� � ��� 	 �� 

Mekaniskt arbete, �� , hastighetsdifferens, ��� � ���, samt höjdskillnad,��� � ���, 
försummas. Värmekapaciteten, ��, antas konstant vilket tillåter ��� � ��� � ����� � ��� och 

ekvation för energibalansberäkning kan skrivas på följande sätt, där ���.representerar den 
överförda värmen och ��� � ��� temperaturdifferensen på kylvattnet före och efter 
gjutning: 

��� � ����� � ��� 

Data har insamlats från Sapas interna system och dokumentation samt från direktkontakt 
med de anställda. Data gällande kylvattensystemet kommer från produktionens 
övervakningssystem, Citect. En temperaturmätning har också utförts enkom för att tjäna 
examensarbetets ändamål.  

2.2 Modellering 
Modellering av flöden har utförts med numeriska metoder i Microsoft Excel. Indata till 
modelleringen hämtas ur smältverkets egna övervakningssystem samt genom egen utförd 
temperaturmätning. Modellerna har krävt följande antaganden: 

• Ackumulerade volymer anses homogena med avseende på temperatur. 
• Kylvattenkretsloppet, med start och mål i vattentanken, anses kontinuerligt. Den 

diskontinuerliga tömningen av gjutgropen försummas. 
• Flödet från den så kallade homogeniseringskylningen försummas eftersom flödet är 

litet (<10%) i förhållande till flödet som härstammar från gjutprocessen. 
• Trots stundtals osannolika uppgifter från Citect görs inga korrigeringar av indata. 

Avvikelserna från verkligheten anses tillräckligt små. 

Antagandena presenteras mer ingående senare i rapporten. 

2.3 Lönsamhetskalkyl  
Lönsamheten beräknas enligt Paybackmetoden, som, med hänsyn till de långsiktiga 
besparingarna respektive investeringarna, anger hur lång tid det tar innan investeringen blir 
lönsam [7].  

Å���������������� �  �����������
!��"�������  

Besparingarna representeras av utebliven elanvändning, för vilken kostnaden beräknas 
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baserat på den svenska elmarknadens månatliga spotpris [8]. Den uteblivna elanvändningen 
i sig beräknas på mestadels uppmätta värden.  

Nödvändiga investeringar har definierats av examensarbetaren och kostnaderna grundar sig 
på prisindikationer från leverantörer med specialistkunskap och kännedom om de lokala 
förutsättningarna. 

2.4 Koldioxidutsläpp 
Elproduktion ger upphov till koldioxidutsläpp och så gör därmed även elanvändning, om det 
råder ingen tvekan. Däremot går meningarna isär om i vilken utsträckning det sker. När 
koldioxidutsläpp som resultat av elanvändning begrundas måste det omgivande 
energisystemet studeras. Koldioxidutsläppen kommer att variera beroende på var man väljer 
att dra systemgränserna. Om hänsyn endast tas till den svenska elproduktionen är utsläppen 
till följd av elanvändning minimala, eftersom produktionen domineras av vatten- och 
kärnkraft (se Figur 2). Sveriges elmarknad är dock sammankopplad med de övriga nordiska 
ländernas, vilket resulterar i en något annorlunda elmix. Den nordiska marknaden är i sin tur 
även sammankopplad med Europas, men utbytet mellan Norden och Europa sker inte i 
samma utsträckning som den gör de nordiska länderna emellan. Koldioxidutsläppen 
presenteras utifrån samtliga tre fall av systemgränser. I Figur 3 framgår att 
koldioxidutsläppen per kWh varierar mellan 11-475 g beroende på val av system.   

 

Figur 2. Energikällor till elproduktion i Sverige, Norden och Europa [1]. 

 

Figur 3. Koldioxidutsläpp som resultat av elanvändning beroende på systemgräns [1].  
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3 Resultat 

3.1 Kartläggning av kylvattensystemet 
Gjutprocessen är den process som utgör källan till spillvärmen. Gjutprocessen tillförs 
aluminiumsmälta från gasolugnar där aluminiumskrot har smälts ner och ämnen tillsatts för 
att uppnå önskad legering. De färdiga göten är ungefär 7,5 m långa och cylinderformade 
med diametrar som varierar mellan 150-300 mm. Kylvattensystemets huvuduppgift är att 
förse gjutprocessen med kylvatten som kyler ner det smälta aluminiumet så att det stelnar 
och får önskad form. Under gjutning överförs därmed värme från smältan till vattnet. Fokus 
lades på gjutgropen där kylvattentemperaturen är som högst. I examensarbetets inledande 
skede visade det sig att flödena i gjutgropen stördes av oönskade flöden. Omgående 
åtgärder vidtogs för att eliminera de oönskade flödena och därmed förbättra 
förutsättningarna för värmeåtervinning. Med andra ord har förutsättningarna ändrats under 
tiden examensarbetet pågick.  

3.1.1 Kylvattensystemets komponenter och funktioner 
Kylvattnet till gjutprocessen tas från en vattentank placerad utanför smältverket med en 
volym på 650 m3. När vattnet passerat gjutprocessen och värmts upp samlas det i botten av 
den grop i fabriksgolvet i vilken göten bildas. Ifrån gropen pumpas vattnet tillbaka till 
vattentanken. Precis som att kretsloppet till gjutprocessen värmer upp vattnet så finns en 
motsvarande krets som kyler vattnet för att upprätthålla värmebalansen. Följande lista 
beskriver kylvattensystemets viktigaste komponenter och funktioner mer ingående med 
hänvisning till Figur 4: 

1. Gjutbord: Gjutbordet ligger fixerat över gjutgropen. Det är gjutbordet som definierar 
götens form med hjälp av dess cirkelformade hål dit den flytande smältan förs. I 
hålen stelnar smältan tack vare kylvattnet som passerar i gjutbordet. 

2. Gjutgrop: Gjutgropen är ett 10 meter djupt hål i fabriksgolvet som ger göten 
utrymme att växa till sin fulla längd. I gjutgropen finns en höj- och sänkbar platta som 
göten vilar på. Plattan sänks i takt med att ny smälta tillförs och stelnar, och därmed 
växer göten i längdled. Gjutgropen är av speciellt intresse eftersom samtliga flöden 
leds dit efter att ha fullgjort sin uppgift i sina respektive processer. 

3. Dräneringspumpar: När vattnet passerat genom gjutbordet och kylt ner smältan 
samlas det nu uppvärmda kylvattnet i botten på gjutgropen. Där stannar vattnet tills 
det når maximalt tillåtna nivå (2000 mm), varpå dräneringspumpen sätts igång och 
evakuerar vattnet till miniminivån är återinrättad (1800 mm). Pumparna turas om att 
tömma gropen och verkar en i taget. 

4. Vattentank: Vattentanken jämnar ut variationerna mellan tillförsel av värme i 
gjutprocessen samt bortförd värme i den kylande kretsen. Uppvärmningen av 
kylvattnet är mycket intensiv under pågående gjutprocess så vattentanken ger den 
kylande kretsen mer tid för att under gjutprocessens dödcykel med mindre maxeffekt 
kyla vattnet i motsvarande utsträckning. Vattnet som leds till gjutprocessen tas i 
botten på tanken där det kalla vattnet samlas. Vattnet från gjutprocessen återförs 
tanken i toppen, där vattnet är som varmast.  
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5. Kyltorn: Från toppen av vattentanken leds vattnet till kyltorn för nedkylning i syfte 
att hålla vattentemperaturen på en nivå som är acceptabel för gjutprocessen. I 
kyltornen sitter eldrivna fläktar, vars aktivitet i regleras med hjälp av temperaturen i 
tanken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Schema över kylvattensystemet med dess komponenter. De svarta linjerna symboliserar 

vattenledningar och pilarna indikerar vattnets färdriktning.   

3.1.2 Temperaturer i kylvattensystemet 
Vattentemperaturen i kylvattensystemet varierar mellan 25-50 oC, vilket anses lågt för att 
kunna tjäna som värmekälla till uppvärmning av fabrikslokalerna (se Figur 5, Figur 6 och Figur 
7). För att optimera förutsättningarna för värmeåtervinning riktas fokus mot positionen i 
kylvattensystemet med de högsta möjliga temperaturerna. De högsta temperaturerna finns i 
gjutgropen eftersom det är där vattnet samlas upp efter att det värmts upp i gjutprocessen. I 
vattentanken sker en utblandning med nedkylt vatten varför denna möjlighet förkastas. 

 

Figur 5: Temperaturen under tre veckor i april 2007 på tre olika ställen; i vattentanken samt före 

och efter passage genom kyltorn. De låga temperaturerna kring den 10 maj beror på långa 

uppehåll mellan gjutningarna. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ºC

Före kyltorn Efter kyltorn Vattentank

2. Gjutgrop 

5.Kyltorn 

4. Vattentank 

3. Dräneringspump 

1. Gjutbord 



7 
 

 

Figur 6. Temperatur i gjutgrop som funktion av götlängd under 24 timmar. När götlängden når sitt 

maximum avslutas kylvattenflödet men temperaturen i gropen sjunker med upp till ungefär 15 
o
C 

beroende på längden på uppehållet mellan gjutningarna. 

 

Figur 7. Kylvattennflöde som funktion av gjutlängd. Av diagrammet framgår att kylvattnet flödar 

endast under tiden gjutning pågår (stigande götlängd). 

Vid studien av temperaturen i vattentanken upptäcks att temperaturen varierar på ett dittills 
okänt sätt; efter avslutad gjutning sjunker temperaturen med upp till 15 oC beroende på 
längden på uppehållet mellan gjutningarna, trots att kylvattenflödet har upphört. Den 
sjunkande temperaturen verkar härstamma från ett flöde som fortsätter att fylla gropen 
även efter avslutad gjutning (se Figur 8). 

 

Figur 8. Vattennivå i gjutgropen som funktion av götlängd. Trots att kylvattenflödet avtar fortsätter 

gropen att fyllas på efter avslutad gjutning.  
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Det okända flödet misstänks komma från vattentanken via de rör som tömmer gjutgropen. 
Om inga backventiler finns på rören i fråga tillåts vattnet backa tillbaka från vattentanken 
ner i gjutgropen när pumpen är avstängd. En tidsstudie
införande av backventiler skulle minska 
en årlig besparing på 80 000 kWh, eller i storleksordningen 40

Installation av backventiler ske
tillträde till gropen krävs driftstopp samt fullständig dränering; kylvatten fortsätter strömma 
till via evakueringsrören så länge mynningen ligger under vattennivån i kylvattentanken. 
Operationen beräknas ta ett helt skift vilket produktionsplaneringen kan undvara den 11 
november 2007. Backventilsinstallationen äger rum som planerat och får önskad effekt 
enligt Figur 9. 

Figur 9. Vattennivån som funktion av götlängd efter installation av backventiler. Viss påfyllning i 
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dras åt efter att det fastslagits att det inte medför några 

Figur 10: Tillflöde till gjutgrop efter strypning av kortslutningen i homogeniseringskylningen

installation av backventiler. Flödena till gjutgropen 

gjutprocessen respektive homogeniserings
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Det okända flödet misstänks komma från vattentanken via de rör som tömmer gjutgropen. 
Om inga backventiler finns på rören i fråga tillåts vattnet backa tillbaka från vattentanken 
ner i gjutgropen när pumpen är avstängd. En tidsstudie av pumparnas drift
införande av backventiler skulle minska pumparnas drifttid till en tredjedel vilket motsvarar 

000 kWh, eller i storleksordningen 40 000 kr, för bara el. 
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3.1.3 Flöden i kylvattensystemet efter åtgärder  
Till gjutgropen kommer efter installation av backventilerna numera bara flödena från 
gjutprocessen respektive homogeniseringskylningen. Under pågående gjutning ligger 
kylvattenflödet på mellan 1800 l/min och 2650 l/min beroende på götens tjocklek; ju 
tjockare göt desto högre flöden. Homogeniseringskylningen beräknas till cirka 80 l/min och 
går kontinuerligt. Medelflödet av kylvattnet från gjutprocessen uppgår till 900 l/min och 
homogeniseringsflödet ger alltså upphov till knappt en tiondel av flödet till gjutgropen. 

Dräneringspumpen tömmer gropen med ett flöde på 4000-4500 l/min. Efter avslutad 
gjutning återstår bara flödet från homogeniseringskylningen. Flödena i kyltornen uppgår till i 
storleksordning till 1300 l/min vardera. 

3.2 Kartläggning av värmebehov 
I smältverket är det främst smältugnen som håller temperaturen uppe och i presshallen är 
det pressen tillsammans med göt- och verktygsugnar som värmer. I dessa byggnader är 
därför värmebehovet mycket begränsat (se Figur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

De största värmebehoven finns i de äldre byggnaderna som hyser pack, utlastning och lager 
med totalt 14 000 m2 golvyta. Här finns inga maskiner eller annan aktivitet som i större 
utsträckning ger upphov till någon överskottsvärme och på så sätt bidrar till inomhus-
klimatet. Över hälften av byggnadernas golvyta står tomma och saknar fungerande 
uppvärmningssystem. 

Målet för användningen av värmeenergin i kylvattnet är de utrymmen för pack, utlastning, 
samt delar av lagerytorna som värms upp. Värmen kommer från två elpannor à 225 kW som 
betjänar två värmebatterier via ett vattenburet system. Värmen tillförs tilluften som tas 
utifrån och distribueras i lokalerna via tilluftsdon i taket. När utomhustemperaturen är 0 oC 
är temperaturen i det vattenburna systemet 50 oC in i värmebatterierna. I anslutning till 
värmebatterierna sitter ytterligare batterier som tidigare användes för värmeåtervinning av 
frånluften (se Figur 12). Tidigare hyste nämligen lokalerna kemiska processer som krävde ett 
högt luftombyte och värmen i frånluften återvanns. Elförbrukningen i pannorna uppgår 
årligen till 880 000 kWh (se Figur 13).  

kylvattentank 
packhall presshall kontor 

smältverk skrothall 

2 
3 

4 
5 

1 
 

lagerytor 

utlast 

 
pack 

Figur 11: Sapas anläggning i Sjunnen. Det största värmebehovet finns i lager (1) pack och utlastning 

(2). Lager innefattar tre plan om totalt 10 000 m
2
 och pack och utlastning ett plan om 4 000 m

2
.  

50 m 
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Figur 12. Schema över system för uppvärmning av tilluften inklusive bland annat värmebatterier 

och återvinningsbatterier. 

Alla uppvärmda ytor hålls vid normal rumstemperatur utom utlastningen som är försedd 
med stora portar för att kunna släppa in lastbilar. De stora portarna står ofta öppna och 
väggarna är dåligt isolerade vilket gör att inomhustemperaturen är starkt beroende av 
utomhustemperaturen trots uppvärmning. 

 

Figur 13: Elförbrukning i elpannorna för år 2007. Värdena för januari, november och december är 

beräknade, övriga värden har loggats.  

3.3 System för värmeåtervinning 
Värmeåtervinningen ska bygga på ett system som låter vattnet från gjutgropen passera 
genom en värmeväxlare på vägen till kylvattentanken (se Figur 14). I värmeväxlaren överförs 
värmen till ett separat flöde. Det separata flödet är ett kretslopp som transporterar värmen 
till fabrikslokalernas värmesystem.   
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Faktiskt Kalkylerat

 Värmeväxlare 

Fabrikslokal med   

värmebehov 

GJutgrop 

Vattentank 

Figur 14. Schema över system för värmeåtervinning. Streckade linjer representerar ej 

befintliga enheter. 
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3.4 Gjutgropens egenskaper som värmekälla 
Analysen av kylvattensystemet utgår ifrån intresset för tre av flödets egenskaper; tillgänglig 
energi, temperatur och tillgänglighet i ett tidsperspektiv, där fokus ligger på de två senare. 
Värmedistributionen gynnas av en kontinuerlig energitillförsel och är i behov av höga 
temperaturer i relation till temperaturen i kylvattnet. Den tillgängliga energin överstiger med 
marginal det behovet som nu tillgodoses av de två elpannorna.     

3.4.1 Tillgänglig energi 
Mängden energi som finns tillgänglig i kylvattnet approximeras lämpligen med motsvarande 
avgiven energi från smältan under gjutprocessen. Den energi som frigörs härstammar dels 
från smältans sjunkande temperatur, dels från fasförändringen från flytande till fast form.  

Tillgänglig, eller absorberad, energi (#$%& � i kylvattnet beräknas med hjäp av avgiven energi 
från smältan �#$'( � i följande formel, vars numeriska värden hämtas från Tabell 1:   

#$%& ) #$'( � !* + � ��,� �-� + ��,/0 	 1�/0�  
Tabell 1. Ingående värden för beräkning av avgiven energi under gjutprocessen 

Storhet Beteckning Värde 

Smältans temperatur före gjutning  Tf 720 ºC 
Götets temperatur efter gjutning Te 200 ºC 
Årlig bruttoproduktion (2003)    BP 26 x 106 kg 
Smältentalpi   ∆hAl 340 x 103 J/kg 
Värmekapacitet   Cp,Al 900 J/kg ºC 

   

 

Under ett år absorberas totalt 21 TJ i kylvattnet och görs tillgänglig för värmeåtervinning. 
Motsvarande snitteffekt är 666 kW.  

3.4.2 Vattentemperatur i gjutgropen 
De flesta av kylvattensystemets flöden förkastades i ett tidigt skede som för lågtempererade, 
till fördel för flödet från gjutgropen där vattnet samlas efter att ha tjänat sitt syfte i 
gjutprocessen respektive homogeniseringskylningen (se Figur 15).  

Temperaturen i gjutgropen följer för det mesta ett regelbundet mönster, men avvikelser 
uppstår (se Figur 16). Vanligtvis beror avvikelserna på att kylvattenflödet är påslaget utan att 
gjutprocessen är igång, antingen före eller efter gjutning, eller så är uppehållet mellan två 
gjutningar extra långt.  
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Figur 15: Temperaturen i gjutgropen under sju dygn i mitten av november 2007. Temperaturen är 

regelbunden med vissa undantag.  Avvikelse 1: Kylvattenflödet har fortsatt en halvtimme efter 

avslutad gjutning. Avv. 2: Uppehåll mellan gjutningar på 3 timmar. Avv. 3: Avbruten gjutning med 

fortsatt kylvattenflöde. Avv.4: Den höga temperaturen kan inte förklaras men beror sannolikt på 

de specifika parametrarna för den typen av göt som då producerades.  

Den mer regelbundna temperaturcykeln inleds med en plötslig sänkning när kylvattenflödet 
startar utan att gjutningen har börjat, sedan ökar temperaturen under gjutning innan det 
igen plötsligt sjunker av att gjutningen avslutas men kylvattenflödet fortsätter ett litet tag. 
Mellan gjutningarna sjunker temperaturen av att homogeniseringskylningen tillför kallare 
vatten till gjutgropen samt genom naturlig avsvalning. 

 

Figur 16: Detaljstudie av temperaturen i gjutgropen som funktion av kylvattenflödet. De streckade 

linjerna delar in temperaturcykeln i fyra olika faser: 1 - Inledande kylvattenflöde innan gjutningens 

påbörjan, 2 – Pågående gjutning, 3 – Flöde från homogeniseringskylningen samt naturlig 

avsvalning,  4 – Kylvattenflöde efter avslutad gjutning  

3.4.3 Tillgänglighet 
Gjutprocessen följer en cykel som typiskt består av 1h 15min – 1h 45 min gjutning följt av 30 
min – 1h 15 min uppehåll (se Figur 17). Trots att gjutningen i regel är längre än uppehållet är 
tillgängligheten på kylvattenflödet 42 % på grund av de längre uppehåll som ibland uppstår. 
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Figur 17: Kylvattenflödets tillgänglighet samt temperatur. Den väsentliga delen av 

temperaturkurvan innesluts av kylvattenflödet. Temperaturen är bara av något större intresse då 

flödet är tillgängligt. 

Temperaturen i gjutgropen kan inte utvärderas fullständigt utan att hänsyn även tas till 
flödet. Temperaturen i gjutgropen när kylvattenflödet är avslaget är oväsentlig, utan endast 
den temperatur som råder när kylvattenflödet är igång är av något egentligt intresse. När 
hänsyn tas till flödets storlek fås att medeltemperaturen i gjutgropen uppgår till 43,2 oC. 

3.4.4 Validering av temperaturmätning 
För att se om termometern i gjutgropen ger rimliga värden kontrolleras balansen mellan 
avgiven energi från smältan och absorberad energi i kylvattnet som en funktion av uppmätt 
temperatur. Samma samband används som vid bestämning av tillgänglig energi i kylvattnet i 
föregående kapitel. Om temperaturen i gjutgropen stämmer ska de respektive 
energimängderna överensstämma.  Den från smältan avgivna energin grundar sig enbart på 
uppgifter från produktionen, vilka anses pålitliga, medan absorberad energi i kylvattnet 
bestäms med hjälp av temperaturmätningen.  

Den energi som absorberats i kylvattnet beräknas med följande formel, vars ingående 
variabler och parametrar, som inte redan förekommit i Tabell 1, presenteras i Tabell 2: 

#$%& � 2345 678,9 :
;;�<

9=<
+ :��(>?�,9� �9@,9�A  +  B�,678 � 566 EF 

Energin som under samma period har avgivits av smältan, räknas ut på liknande sätt: 

#$'( � 2 45 /0,9
;;�<

9=<
+ � ��/0,&Gä0�$� �/0,(ö�� + B�,/0 	 1�/0�  � 553 EF 

Principiellt är uträkningarna väldigt lika där i båda fallen massflöden, temperaturdifferenser 
och värmekapaciteter för respektive medium samverkar. För aluminiumet måste även 
hänsyn tas till värmeutvecklingen i samband med fasförändringen från flytande till fast form. 

En jämförelse av avgiven och absorberad energi visar att den avgivna energin är 2 % mindre 
än den som påstås absorberas i kylvattnet som funktion av temperaturen i gjutgropen: 
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#$'( � 0,98 + #$%& 

Energidifferensen betyder att termometern i gjutgropen skulle indikera temperaturer som 
var 0,4 oC högre än de faktiska. 

Tabell 2: Variabler och indata för energibalansberäkning 

Materialegenskaper  

Värmekapacitet vatten, Cp,H2O 4,18 kJ/kg x oC 
Produktionsdata  
Bruttoproduktion 2007 v47 684 112 kg 
Bruttoproduktion 2007 v48 748 508 kg 
Bruttoproduktion för mätperiod, ∑O5 P,QR 684 8315 kg 

Kylvattenflöde vid tidpunkt i, O5 P,STU Enligt Citect 

Temp. kylvattnet innan gjutning, tin,i Enligt Citect 
Mätningar utanför produktionens intressen  
Temp.  Kylvattnet efter  gjutning, tgrop,i Enligt mätning 
Mätperiod  
Tidpunkt, P=5 2007-11-20, 11:27:00 
Tidpunkt, P=6 2007-11-20, 11:28:00 
Tidpunkt, P=9915 2007-11-27, 08:37:00 

3.5 Varmvattenlager förbättrar tillgänglighet 
Gjutgropen är den mest fördelaktiga positionen i kylvattensystemet för värmeutvinning, tack 
vare att temperaturen där är som högst. Tillgängligheten till flödet i gjutgropen är däremot 
mycket låg. För att möjliggöra kontinuitet i flödet i värmeväxlaren föreslås ett 
varmvattenlager mellan gjutgropen och vattentanken (se Figur 18). Via en förgrening på det 
befintliga flödet från gjutgropen kan varmvattenlagret fyllas på under pågående gjutning när 
uppvärmt vatten pumpas från gjutgropen. Från varmvattenlagret leds kylvattnet i ett jämnt 
och kontinuerligt flöde via värmeväxlaren till vattentanken.  

Under pågående gjutning är tillflödet till lagret större än frånflödet och volymen i 
värmelagret ökar, när ingen gjutning pågår är tillflödet obefintligt, men tack vare den 
ackumulerade volymen i lagret kan frånflödet fortsätta.  
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Figur 18: Kylvattensystemet med varmvattenlager och värmeväxlare, samt övriga nödvändiga 

komponenter:  

1. Trevägsventil – leder antingen vattnet till varmvattenlagret eller som vanligt till befintlig 

kylvattentank.  

2. Varmvattenlager – tillförs vatten under gjutning. Den ackumulerade volymen utnyttjas när 

gjutprocessen gör uppehåll. 

3. Värmeväxlare – för överföring av värmen till flöde som distribuerar energin till 

värmebatterierna. 

4. Pump – Nödvändig för att skapa och reglera flödet från lagrets botten via värmeväxlaren 

tillbaka till vattentanken 

5. Kylvattentank - Befintlig 

3.5.1 Modellering av varmvattenlager 
Uppgifter om flöden och temperaturer har använts till att simulera vattennivåer och 
temperaturer i ett varmvattenlager och därmed även flödet genom värmeväxlaren. Med 
utgångspunkt från den enklaste möjliga styrningen, där allt vatten leds till varmvattenlagret, 
har modellen justerats i syfte att uppnå bättre förutsättningar för värmeåtervinning. Relativt 
fördelaktiga förutsättningar; höga och jämna temperaturer och hög tillgänglighet, uppnås 
genom att låta trevägsventilen endast föra vattnet till tanken när det nått en viss 
temperatur. Flödet i värmeväxlaren sätts till det genomsnittliga flödet mellan gjutgrop och 
lager. Flödena till varmvattenlagret har modellerats med hjälp av vissa förenklande 
antaganden. 

3.5.1.1 Antaganden gällande kylvattenflöden 

Som beskrivet ovan samlas kylvattnet i gjutgropen innan det återförs tanken. För 
enkelhetens skull antas däremot att det uppvärmda kylvattnet återförs vattentanken 
omedelbart efter att det passerat gjutprocessen. Kretsloppet antas alltså kontinuerligt, där 
kylvattnet lämnar respektive återförs tanken i samma ögonblick. 

Pålitliga uppgifter om homogeniseringsflödet saknas och på grund av dess ringa storlek (< 
10% av kylvatten från gjutprocessen) bortses från det i studien.  

Under gjutprocessens dödcykel mäter flödet ungefär 20 l/min. Värdet antas kunna ha två 
orsaker; antingen så är det homogeniseringsflödet på cirka 80 l/min som anges med mycket 
dålig precision, eller så är det en osäkerhet i mätningen som gör att 20 l/min indikeras när 

4. Pump 

1.Trevägsventil 

3. Värmeväxlare, VVX 

5. Kylvattentank 

2. Varmvattenlager 
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det i själva verket ska vara 0 l/min. För enkelhetens skull bygger dock indata på det tredje, 
om än mindre sannolika, antagandet att flödet på 20 l/min stämmer som angett. Flödet i 
fråga motsvarar i storleksordningen en procent av det totala flödet till gjutgropen och får 
hursomhelst minimal effekt.  

Fullständig uppblandning antas i varmvattenlagret så att volymen är homogen med 
avseende på temperatur. 

3.5.1.2 Grundläggande modell 

När allt vatten från gjutgropen låts passera varmvattenlagret varierar volym och temperatur 
i lagret enligt Figur 19 och det resulterande flödet presenteras i Tabell 3. Frånflödet är 
konstant 824 l/min. Medeltemperaturen på flödet i värmeväxlaren uppgår till 43,2 oC vilket 
är samma medeltemperatur som fastslagits tidigare. I det här fallet är det visserligen fråga 
om flödet från lagret till värmeväxlaren, men eftersom det rör sig om samma vatten bör 
medeltemperaturen överensstämma. Här tjänar medeltemperaturen mer som en form av 
validering av modellens korrekthet. 

Figur 19: Temperatur och volym i simulerad vattentank när allt vatten leds via varmvattenlagret.   

Tabell 3: Flöde som resultat av varmvattenlager (VVL). 

Resultat av VVL-modell Gjutgrop Grundläggande Förbättrad 

Maximal volym i VVL  - 650 m3 330 m3 

Flöde via VVX - 824 l/min 492 l/min 
Medeltemperatur, flöde VVX 43,2 ºC 43,2 ºC 47,5 ºC 
Tillgänglighet  42 % 99 % 97 % 
Temperaturspann 35 ºC 23 ºC 11 ºC 

 

    

Det mest anmärkningsvärda i modellen är maxvolymen som uppgår till kylvattenkretsloppets 
totala volym. Det innebär att den befintliga vattentanken skulle stå tom när varmvatten-
lagret når sin maximala volym. En tom kylvattentank betyder att inget vatten finns 
tillgängligt för gjutprocessen, vilket är otillåtet. Problemet med maxvolymen åtgärdas genom 
att en maxgräns för volymen i varmvattenlagret introduceras.  
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3.5.1.3 Förbättrad modell 

Genom att introducera ett villkor på temperaturen för det vatten som leds till 
varmvattenlagret kan det varma vattnet utnyttjas i högre grad medan det kalla stängs ute. 
Temperaturvillkoret styr trevägsventilen som vid låga temperaturer i gjutgropen låter 
vattnet gå direkt till den befintliga vattentanken, och vid höga temperaturer, till 
varmvattenlagret. Skiftet sker en bit in i gjutprocessen när vattnet blivit tillräckligt varmt.  

I den förbättrade modellen leds bara vatten som är över 42 oC till varmvattenlagret och 
övrigt vatten leds direkt till vattentanken. Frånflödet beräknas som tidigare på snittet av 
tillflödet till lagret, men eftersom stora delar av flödet nu stängs ute blir frånflödet drygt 
hälften så stort, 492 l/min.  

I Figur 20 visas resultaten av den förbättrade modellen. Temperaturvariationerna har 
minskat kraftigt, vilket är ett resultat av att endast vatten varmare än 42 oC tillåts i 
varmvattenlagret. En direkt följd är också att medeltemperaturen ökar till 47,50 oC.  

 

Figur 20: Temperaturvillkor införs som endast tillåter kylvatten over 42 
o
C till varmvattenlagret. 

3.5.2 Varmvattenlagrets påverkan på befintligt system 
Introduktionen av ett varmvattenlager i 
kylvattensystemet kan anses riskera att störa det i 
dagsläget fungerande systemet. Även i 
fortsättningen måste temperaturen på kylvattnet 
till gjutprocessen hållas inom acceptabla nivåer. 
Samtidigt måste man säkerställa att alla 
vattenuttag i den befintliga kylvattentanken ligger 
under vattennivån även när volymen tillåts variera 
(se Figur 21). 

Figur 21: Placeringen i höjdled av uttaget till  

kyltornen. 

3.5.2.1 Vattenuttag i befintlig vattentank 

Från den befintliga vattentanken tas vatten på två ställen; till gjutprocessen och till 
kyltornen. Vatten till gjutprocessen tas från tankens botten och dess tillgång på vatten är 
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därmed ohotad trots en varierande vattennivå. Uttaget till kyltornen ligger 4,5 m över 
botten på tanken respektive 1 m från ytan. 

Om volymen tillåts sjunka till hälften, minskar vattennivån i tanken på samma sätt till 2,75 m. 
Därmed skulle inget vatten kunna föras till kyltornen och kylningen av vattnet skulle utebli. 
Vattenuttaget till kyltornen skulle med andra ord behöva flyttas för att alltid ligga under 
vattenytan. I fallet med den förbättrade modellen skulle uttaget till kyltornen sitta max 2,5 
m över tankens botten.  

3.5.2.2 Temperatur i kylvattentank 

För att avgöra hur förekomsten av varmvattenlagret och den varierande vattennivån i den 
befintliga kylvattentanken kommer att påverka temperaturen på kylvattnet till gjutprocessen 
studeras tillförd energi till den befintliga vattentanken (se Figur 22). 

 

Figur 22: Energi som tillförs tanken, med respektive utan varmvattenlager (samma mätperiod som 

Figur 17).  

Syftet med varmvattenlagret är att jämna ut de stora variationerna i flödena. Den 
horisontella röda linjen representerar det kontinuerliga flödet när gjutprocessen inte är 
igång men då vatten tillförs den befintliga vattentanken från varmvattenlagret. Under 
motsvarande period tillförs ingen energi med befintlig lösning.  

De plötsliga ökningarna representerar pågående gjutning och påverkar energitillförseln i 
båda fallen. Vid början av gjutning är energitillskottet i fallet med varmvattenlagret större 
eftersom det är summan av det kontinuerliga flödet från lagret plus vattnet som i 
gjutningens inledningsskede leds direkt till den befintliga vattentanken. Energitoppen avtar 
dock plötsligt vilket signalerar att vattnet nått tillräckligt hög värme för att ledas till 
varmvattenlagret. I fallet för det befintliga systemet fortsätter energitoppen tills gjutningen 
avslutas. 

Energitillförseln till befintlig vattentank jämnas ut till följd av varmvattenlagret. 
Varmvattenlagret gör att energitopparna blir mindre eftersom det fördelas på det 
kontinuerliga flödet från lagret till befintlig vattentank.  

Resultatet kan te sig rätt naturligt med tanke på att varmvattenlagrets uppgift är att jämna 
ut flödet mellan gjutgropen och vattentanken (se Figur 23). Utjämningen gäller även 
energitillförseln vilket resulterar i en jämnare temperatur i kylvattentanken.  
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Figur 23: Simulerad temperatur i kylvattentanken. Diagrammet ska presentera fluktuationerna. 

Ingen hänsyn bör tas till den absoluta temperaturen. 

3.6 Lönsamhetskalkyl 
Den årliga potentiella besparingen, motsvarande nuvarande förbrukning i elpannorna (se 
Figur 26), uppgår till 464 000 kr fördelade på årets månader enligt Figur 24. Den svenska 
elmarknadens månatliga spotpris beräknat på ett genomsnitt av 2009 och 2010, exklusive 
elcertifikat, presenteras i Figur 25. 

 

Figur 24. Potentiell månatlig besparing 

 

Figur 25. Genomsnittligt spotpris exklusive elcertifikat på den svenska elmarknaden för 2009-2010 
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Figur 26. Elförbrukning i elpannorna 2007 

För att möjliggöra värmeåtervinning ur kylvattensystemet enligt rapportens modell 
förutsätts inköp och installation av flera komponenter; varmvattenlager och värmeväxlare 
samt tillhörande anslutningar (se Tabell 4). Den totala kostnaden uppgår till 3 650 000 kr. 

Tabell 4. Kostnader för komponenter och åtgärder för att möjliggöra värmeåtervinning enligt föreslagen modell  

Komponent Inköp (kr) Leverantör 

Enheter   
Varmvattenlager (VVL) 1 300 000 Abetong 
Värmeväxlare (VVX)  250 000 Alfa Laval 
Trevägsventil 300 000 NVS 
Anslutningar - Rördragning/kulvert   
Gjutgrop-VVL  300 000 NVS 
VVL-VVX-Vattentank 200 000 NVS 
VVX-Distributionssytem i lokalerna 1 300 000 NVS 

Total 3 650 000  

 

Värmeåtervinningen ur kylvattnets lönsamhet beräknas till minst åtta år baserat på 
nödvändiga investeringar respektive potentiella besparingar: 

Å���������������� �  �����������
!��"������� V 3 650 000 WXY

463 000 WXY/å� � 8 å� 

3.7 Koldioxidutsläpp 

Den potentiella reduktionen av koldioxidutsläpp varierar mellan 10-420 ton/år beroende på 
val av systemgränser (se Figur 27).

 

Figur 27. Koldioxidutsläpp som resultat av elanvändning beroende på systemgräns.  
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4 Sammanfattning av resultat, Diskussion och Slutsats 

4.1 Sammanfattning av resultat 
Som värmekälla för uppvärmning av Sjunnens fabrikslokaler är vattnet i kylsystemet 
lågtempererat. Energitillgången är däremot stor och den genomsnittliga effekten i 
värmeabsorptionen överskrider med marginal pannornas maximala effekt. För att uppnå 
maximala temperaturer har fokus riktats mot gjutgropen där kylvattnet samlas omedelbart 
efter att värmen har absorberats från gjutprocessen.  

I inledningen av examensarbetet upptäcktes ett vattenläckage in i gjutgropen som visade sig 
bero på att backventiler saknades i de ledningar via vilka vattnet i gjutgropen evakuerades 
och återfördes till tanken. Bristen på backventiler tillät vattnet att rinna bakvägen från 
vattentanken så fort pumparna slogs av. Installationen av backventilerna i rören innebar i sig 
en besparing i storleksordningen 40 000 kr per år tack vare minskad elanvändning för 
pumpdrift, och tillät en noggrannare analys av flödena i gjutgropen. 

Temperaturen är högst i gjutgropen, men däremot är tillgängligheten till flödet desto sämre, 
vilket beror på gjutprocessens cykel som innehåller längre uppehåll. Med ett 
varmvattenlager som fylls på under gjutning kan ett konstant och kontinuerligt flöde till 
värmeväxlaren skapas. Flödet uppgår till 492 l/min med en medeltemperatur på 47,5 oC och 
en tillgänglighet på 97 %.  

Varmvattenlagret gör att volymen i kylvattentanken varierar eftersom den totala 
vattenvolymen inte kommer att vara större än förut. När varmvattenlagret är fullt har 
volymen i kylvattentanken halverats. Uttaget för vattentillförseln till kyltornen sitter högt i 
tanken och det måste flyttas för att kyltornen i alla lägen ska kunna kyla vattnet. 
Varmvattenlagret har en utjämnande effekt på värmetillförseln till kylvattentanken vilket 
stabiliserar temperaturen i vattentanken.   

Sapas fabrikslokaler på anläggningen i Sjunnen värms av elpannor med en årlig förbrukning 
motsvarande 464 000 kr. Hur stor del som skulle kunna ersättas genom värmeåtervinning ur 
kylvattensystemet har ännu inte i detalj kunnat påvisas, men kostnader för investeringar 
uppgår till 3 650 000 kr vilket pekar på en återbetalningstid på minst åtta år. Om hela 
besparingspotentialen utnyttjas kommer värmeåtervinningen att ge upphov till minskade 
koldioxidutsläpp med 10-420 ton per år beroende på val av systemgräns. 

4.2 Diskussion 

4.2.1 Viktiga kostnadsdrivare 
De huvudsakliga kostnaderna för investeringen uppstår till följd av värmekällans låga 
temperatur och tillgänglighet samt avståndet till värmebehovet. Låg temperatur och låg 
tillgänglighet resulterar i behov av ett varmvattenlager som står för 2 100 000 kr inklusive 
anslutningar och ventil, vilket är över hälften av den totala investeringen. Avståndet till 
värmekällan ger upphov till den höga kostnaden, 1 300 000 kr, för röranslutningen mellan 
värmeväxlare och värmedistributionssystem, motsvarande en tredjedel av den totala 
investeringen. Värmeväxlaren representerar mindre än en tiondel av den totala 
investeringen.     
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4.2.2 Effektöverföring i värmedistributionssystem 
Varmvattenlagret erbjuder en tillgänglig effekt som överstiger elpannornas. Däremot är 
distributionssystemet sannolikt inte kapabelt att erbjuda en tillräcklig effektöverföring vid 
aktuella temperaturer. För att temperaturerna inomhus ska kunna bibehållas även vid 
kallare utomhustemperaturer måste effekten i värmeöverföringen till rummet öka. 
Möjligheten finns att antingen göra mer eller mindre omfattande modifieringar av 
distributionssystemet för att anpassa det för lägre temperaturer, eller att använda en 
kompletterande värmekälla. Som komplement sett är de befintliga elpannorna väl 
anpassade; höga driftskostnader till fördel för okomplicerad styrning, minimal skötsel och 
låga fasta kostnader lämpar sig när driften är begränsad.  

I den mån temperaturdifferensen mellan tilluft och flöden i värmebatterierna är stora i 
befintligt system, på grund av bristfällig värmeöverföring medierna emellan, finns 
möjligheter till enkel anpassning för lägre temperaturer i värmekällan. Genom att ansluta 
återvinningsbatterierna kan värmeöverföringen öka med bibehållen temperatur på 
vattenflödena. Om den ökade överföringsarean ska vara till någon nytta förutsätter däremot 
en ofullständig värmeöverföring i dagens system.    

4.2.3 Möjlighet till ökad avsättning för spillvärme 
Återbetalningstiden på minst åtta år upplevs som hög och lockar sannolikt inte till någon 
investering. För att värmeåtervinningen ska bli ekonomiskt gångbar måste större avsättning 
för värmen hittas för att skapa ytterligare täckningsbidrag till de stora kostnaderna för 
investeringen. Att göra spillvärmen tillgänglig för andra ändamål är förknippat med 
ytterligare kostnader i form av antingen uppkoppling till befintliga distributionssystem eller 
montering av nya, men de förväntas betala sig snabbare när väl infrastrukturen är på plats.  

Den mest uppenbara möjligheten för ytterligare avsättning ges av de lagerlokaler i 
anslutning till de uppvärmda ytorna som sitter på ett stort potentiellt värmebehov. Det är 
gamla byggnader; sparsamt isolerade med gamla fönster, som sannolikt skulle kunna 
tillgodogöra sig värme motsvarande ytterligare det som idag produceras av elpannorna. Ett 
antagande på en miljon för ett distributionssystem skulle ge följande kalkyl: 

Å����������������] �  �����������]
!��"�������] V 3 650 000 	 1 000 000 WXY

2 ^ 463 000 WXY/å� � 5 å� 

Sapa har dock inga konkreta planer på att ta lokalerna i bruk och det är osannolikt att det 
finns medel för att värma ytorna endast i syfte att hålla byggnaderna i gott skick.  

Ett betydligt enklare sätt att skaffa större avsättning för värmen vore att skapa en 
behagligare miljö i utlastningshallen. Vintertid skulle mycket värme kunna avsättas, men det 
ekonomiska värdet förväntas bli marginellt. 

4.2.4 Alternativa metoder för värmeåtervinning 
Varmvattenlagrets effekter är mycket positiva, men kostnaden för lagret representerar drygt 
hälften av den totala investeringen. Istället för ett värmelager skulle en värmepump kunna 
användas för att uppnå nödvändiga temperaturer. Den stora nackdelen är att värmepumpen 
kräver tillförsel av el vilket syftet med examensarbetet var att visa på möjligheter att 
reducera. Bortfallet av varmvattenlagret lämnar emellertid ett stort investeringsutrymme 
och en tillfredsställande lösning med hjälp av värmepump utesluts inte. 



23 
 

4.3 Slutsats 
Värmeåtervinning ur kylvattensystemet är möjlig. Värmen kan användas för att tillgodose 
värmebehovet för inomhusklimatet i fabrikslokalerna, vilket skulle leda till minskad 
elanvändning. Värmeåtervinningen är däremot förknippad med en hel del svårigheter och 
omfattningen av de nödvändiga investeringarna resulterar i en återbetalningstid på minst 
åtta år. Den minskade elanvändningen leder till minskade utsläpp motsvarande upp till 10-
420 ton koldioxid per år.  
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