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Sammanfattning 

Pappers- och massaindustrin stod år 2010 för 52 procent av den svenska industrins 

energianvändning, vilket motsvarade 76 TWh. Detta gör branschen intressant ur ett 

energieffektiviseringsperspektiv då små åtgärder kan leda till stora besparingar.  

Fiskeby Board AB är ett företag som tillverkar kartong baserad på returfiber. Då torkning- samt 

bestrykningsprocessen står för 2/3 av företagets energibehov föreligger intresse att använda energin 

på ett bättre sätt för att minska energibehovet och därav minska sina kostnader. Syftet med denna 

rapport var således att genomföra en energikartläggning av tork- samt bestrykningspartiet och 

utifrån resultaten presentera åtgärder för att minska energibehovet. Arbetet utfördes genom 

mätningar av lufttemperaturer och flöden, beräkningar, litteraturstudier samt intervjuer. De ytvikter 

som undersöktes var för vinterdrift 300 g/m2, 350 g/m2 samt 450 g/m2 och för sommardrift 450 g/m2.  

Resultaten visade att inläckaget till torkkåpan, som rekommenderas till 25 procent av totalt inflöde, 

var mellan 48 och 59 procent. Vidare påvisades även hypotesen om att det i regel används större 

mängd luft för att transportera bort vattnet från kartongen än vad som krävs. Detta på grund av att 

det inte finns någon reglering av värmeåtervinningsaggregatens fläktar, vilket medför att frånluften 

får ett lågt vatteninnehåll vid viss produktion. Ett annat viktigt resultat behandlar hetluftsystemet. 

Här bör ett visst undertryck föreligga i hetluftskåporna, men genomförda mätningar visade på att 

enbart en av tre hetluftskåpor erhöll detta undertryck. 

Åtgärdsförslagen som presenteras i rapporten behandlar bland annat de påträffade bristerna ovan. 

Ett förslag är att minska det våta frånluftsflödet samtidigt som den inläckande luften bör ersättas 

med redan uppvärmd luft från andra delar av anläggningen. Enligt förslaget kan detta göras genom 

att nyttja frekvensstyrda till- och frånluftsfläktar vilka styrs av frånluftens daggpunktstemperatur och 

nollnivån i torkkåpan. Denna lösning har potential att minska den årliga energianvändningen med 

17,9 GWh vilket kan ge en kostnadsbesparing av 2,25 miljoner SEK per år.  

Ett annat åtgärdsförslag är att ta bort förbigångsventilerna till värmeåtervinningsaggregaten och låta 

ångtillförseln styras med enbart reglerventiler. Detta ger en potential att minska energibehovet med 

0,47-0,64 GWh per år vilket skulle ge en kostnadsbesparing av 55 000-77 000 SEK per år. 

För hetluftsystemet finns potential att spara 0,64 GWh vilket skulle ge en kostnadsbesparing på 

77 000 SEK per år. Det som behövs är ett manuellt reglerspjäll i kanalen från hetluftskåpa 1 

alternativt hetluftskåpa 2, för att styra luftflödet och därav erhålla ett undertryck i systemet. 

Genom att sammanställa de tre mest rekommenderade åtgärdsförslagen skapas en möjlighet att 

spara 5,7 procent av Fiskeby Board ABs energibehov vilket skulle resultera i en årlig 

kostnadsreduktion av 2,41 miljoner SEK. Om en generalisering att även den övriga pappers- och 

massaindustrin besitter liknande potential finns möjlighet för denna bransch att årligen minska 

energianvändningen med 4,4 TWh. 

  



  



Abstract 

Paper and pulp industry accounted in 2010 for 52 percent of the Swedish industrial energy usage, 

which corresponds to 76 TWh. This makes the industry interesting from an energy efficiency 

perspective because small measures can lead to large energy savings. 

Fiskeby Board AB is a company that manufactures paperboard based on recycled fiber. The drying 

and coating process accounts for 2/3 of the company’s energy needs and there is an interest in using 

energy in a better way to reduce the energy demand and the costs. The purpose with the report was 

therefore to conduct an energy audit of the drying and coating section and based on the results 

present measures that reduce the energy demand. The project was carried out by measurements of 

air temperatures and flows, calculations, literature studies and interviews. The grammages that were 

examined during winter operation were 300 g/m2, 350 g/m2 and 450 g/m2. During summer operation 

the grammage 450 g/m2 was studied. 

The results showed that the infiltration to the dryer hood, which is recommended to be 25 percent of 

the total inflow, was between 48-59 percent. Furthermore a larger quantity of air than needed is 

used to transport water from the paperboard. This due to the lack of regulation of the ventilation 

fans and hence the exhaust air receives a low content of water, especially during production of some 

grammages. Another important result deals with the hot air cabinet system. In this system an under 

pressure is recommended but measurement showed that only one of three hoods met this 

requirement.  

The proposed measures that are presented in the report deal with the problems mentioned above. 

One of the proposals is to reduce the wet exhaust airflow while the infiltration should be replaced 

with secondary heat. According to the preposition this can be done by utilizing frequency-controlled 

supply and exhaust fans which are controlled from the dew point temperature and the zero level in 

the drying cabinet. This solution has the potential to reduce the annual energy consumption by 17,9 

GWh. This would result in a cost saving of 2,25 million SEK per year. 

Another measure proposed is to remove the bypass valves to the heat recovery units, and let the 

steam supply be controlled with only adjustable valves. This offers the potential to reduce energy 

demand by 0,47 to 0,64 GWh per year. This would provide a cost savings between 55 000 to 77 000 

SEK per year. 

For the hot air cabinet system there is potential to save 0,64 GWh. This would result in a cost 

reduction of 77 000 SEK per year. To implement this measure an installation of a manually controlled 

damper is required in cabinet 1 or alternatively 2. This is to control the air flow and thereby obtain an 

under pressure in the system. 

By compiling the three most recommended proposal measures there is an opportunity to save 5,7 

percent of Fiskeby Board ABs total energy usage which would result in annual savings of 2,41 million 

SEK. If a generalization that other paper and pulp industry possess similar potential this industry 

would reduce energy consumption by 4,4 TWh annually. 

  



  



Förord 

Som avslutande del i vår utbildning till civilingenjör i maskinteknik på Linköpings Universitet har detta 

examensarbete utförts på Fiskeby Board AB, vilket är ett kartongtillverkande företag lokaliserat i 

Norrköping. Arbetet omfattade 60 högskolepoäng och utfördes under vårterminen 2013. 

Handledare för examensarbetet var Harun Turkovic, utvecklingsingenjör på Fiskeby Board AB, och 

Mats Söderström, universitetslektor på avdelningen energisystem vid Linköpings universitet.  

Under arbetets gång har vi haft stor hjälp av våra två handledare med att bland annat driva arbetet 

framåt på olika sätt varför vi vill rikta ett stort tack till er.  

Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till berörd personal på Fiskeby Board AB då dessa visat stor 

hjälpsamhet under hela arbetets gång. Speciellt tack till Dan Dohlmar, Bo Årevall och Tobias 

Dunhagen som hjälpt oss med allt ifrån att diskutera tankar till att bistå på olika sätt under 

mätningarna. 

Linköping, maj 2013 

Robin Kairis och Magnus Jonell 
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1 Inledning 
I denna del av rapporten beskrivs bakgrunden, syftet med rapporten och arbetets avgränsningar. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Energianvändningen i världen ökar år för år vilket medför en ökad belastning på miljön. Ett mycket 

viktigt verktyg för att minska denna åverkan är energieffektiva åtgärder som syftar till att minska 

användningen av energi genom att den nyttjas på ett mer effektivt sätt. Detta kan ske genom 

implementering av energieffektiv teknik men även genom management för att införa ett effektivare 

arbetssätt.  

År 2010 nyttjade Sverige totalt 459 TWh energi och av denna mängd använde svensk industri 32 

procent vilket motsvarar omkring 148 TWh. Av Sveriges totala energianvändning stod el för 148 TWh 

och vid en jämförelse av elanvändning per capita med andra länder så är det mycket. Det går att 

urskilja att en genomsnittlig svensk använder mer än dubbelt så mycket el än till exempel danskar 

och tyskar (Energimyndigheten, 2012). Förklaringen till detta kan vara att Sverige traditionellt har 

haft låga elpriser på grund av den stora andelen elproduktion från kärn- och vattenkraft, vilket bland 

annat har medfört att svenska industrier generellt inte prioriterat implementering av energieffektiva 

åtgärder för att minska elanvändningen. 

Svensk pappers- och massaindustri använder omkring 52 procent av industrins totala energimängd, 

vilket motsvarar närmare 77 TWh (Energimyndigheten, 2012). Detta gör branschen intressant ur ett 

energieffektiviseringsperspektiv då små åtgärder kan leda till stora besparingar vilket både gynnar 

företagen och miljön. I rapporten kommer delar av företaget Fiskeby Board ABs produktion att 

studeras ur ett energiperspektiv och förhoppningen är att delar av rapporten ska kunna appliceras på 

andra företag i samma bransch. 

Fiskeby Board ABs kartong baseras på returfibrer och vid användning av detta material krävs rening 

samt malning innan det kan konverteras till mäld. För att forma och torka mälden krävs fyra 

deloperationer vilka består av vira-, press-, tork- samt bestrykningspartiet. I våtpartiet, vilket är den 

första deloperationen, fördelas mälden ut på en viraduk och formningsprocessen tar vid. Avvattning 

sker med hjälp av bland annat suglådor. Den andra deloperationen består av presspartiet. Här trycks 

vattnet ut ur kartongmassan med hjälp av valsar. I torkpartiet, vilket är den tredje deloperationen, 

sker torkning genom att kartongmassan värms av cylindrar, vilka innehåller trycksatt vattenånga. Det 

avdunstade vattnet ventileras sedan ut med varmluft. Det sista av de fyra deloperationerna är 

bestrykningspartiet. Här tillförs en smet till kartongen för att erhålla en jämnare och blekare yta. 

Dessa fyra deloperationer beskrivs mer ingående i kapitel 2. Rapportens fokus är på de två 

sistnämnda deloperationerna, det vill säga tork- och bestrykningspartiet. Företaget har även en 

efterbearbetningsprocess där bland annat kartongen beskärs men denna del behandlas ej i 

rapporten. 

Torkpartiet i Fiskeby Board ABs kartongmaskin använder omkring 2/3 av företagets totala 

energibehov och i nuläget arbetar maskinen för volymer högre än den är designad för vilket kan 

medföra att styrningen av luftflöden inte är tillräcklig. Vid tillverkning av kartong med höga ytvikter 

så är i dagsläget torkpartiet den begränsande faktorn för produktionstakten. 
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En undersökning av torkpartiets energibehov samt flöden krävs för att erhålla ett tillräckligt underlag 

inför framtida investeringar och effektiviseringar.  

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten var att kartlägga torksystemets funktion, teoretiskt samt praktiskt. Utifrån 

denna kartläggning ska åtgärdsförslag utformas med avsikt att erhålla en effektivare 

energianvändning.  

1.3 Avgränsningar och antaganden 
För det uppdrag som tidigare presenterats har en systemgräns dragits. Figur 1 visar vad som 

inkluderats innanför systemgränsen. I figuren står förkortningen EB för efterbearbetning och där 

beskärs kartongen. ÅC står för ångcentralen och hit transporteras kondensat varpå ånga produceras. 

Ett antal antaganden har även krävts för att genomföra en analys. 

Vid tillverkning av samma ytvikt sker variationer i produktionen vilket medför att flöde, temperatur 

samt vatteninnehållet i frånluften varierar något. Då möjligheten att logga dessa variationer saknats 

med avseende på begränsad tid samt brist på utrustning har de uppmätta värdena antagits vara 

konstanta under drift.  

I styrsystemet, som behandlas i kapitel 2.3, loggas ingen enskild ångtillförsel till torkcylindrarna. Den 

totala ångtillförseln från ångpannan loggas emellertid vilket resulterat i att en andel av detta flöde 

antogs gå till torkcylindrarna. Denna andel bestämdes i samspråk med handledare på Fiskeby Board 

AB.  
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Figur 1. En översikt av systemgränsen för det undersökta systemet 

Med avseende på begränsningar i produktionsprocessen så föreligger inte alltid ett linjärt samband 

mellan ökat energibehov och ökad ytvikt. Att ett linjärt samband föreligger mellan specifika ytvikter 

har emellertid antagits utifrån produktionsdata från 2012. Det har ansetts lämpligt då avdunstningen 

är proportionell mot produktionstakten. Mellan vilka ytvikter ett linjärt samband har nyttjats samt 

produktionsdata tas upp mer ingående i kapitel 7.1. 

I förbättringsförslagen tas ej alla faktorer i beaktande som till exempel hur de föreslagna åtgärdena 

påverkar kvalitén på den tillverkade kartongen. Möjliga negativa effekter av förslagen så som lägre 

produktionshastighet och kartongkvalité bör därför undersökas närmare. 
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2 Företagsbeskrivning 
Som tidigare nämnts är Fiskeby Board AB ett företag som tillverkar kartong baserad på returfiber. Att 

producera kartong genom att använda 100 procent returfiber är företaget ensamt om i Skandinavien. 

År 2011 producerades 155 678 ton kartong. Kartongen produceras i olika tjocklekar vilket benäms 

ytvikter. Dessa ytvikter varierar från 280 g/m2 till 500 g/m2 Företaget är lokaliserat i Norrköping och 

har omkring 300 anställda. Då tillverkningsprocessen räknas som energiintensiv är energikostnaden 

en betydande post för företaget. 

Tidigare tillverkades vattenånga med hjälp av en elpannecentral. Med avseende på det ständigt 

stigande energipriset beslutade företaget att investera i en fastbränslepanna med en kapacitet av 45 

MW samt en turbin med kapaciteten 10 MW. Pannan togs i bruk 2010 och nyttjar en konventionell 

roster. Bränslet som används är till största del träflis, rejekt från kartongtillverkningen samt 

industriavfall. De gamla elpannorna finns fortfarande kvar som en backup vid underhåll samt haveri. 

Under de senaste tio åren har Fiskeby Board AB minskat sitt elbehov med omkring 18 procent per 

producerat ton kartong. Andelen inköpt el har kunnat reduceras genom att den nya pannan förutom 

att producera ånga, även tillverkar el. År 2011 täckte eltillverkningen 12 procent av företagets totala 

behov. Figur 2 visar en översikt av företagets energiflöden år 2011. (Johanson & Turkovic, 2011) 

 

Figur 2. Fiskeby Board ABs energianvändning år 2011 (Källa: Jahanson & Turkovic, 2011) 

Figur 2 visar att tillverkningen av kartong kräver en stor del ånga. I Tabell 1 har den använda ångan 

delats in i lågtrycksånga på 5 bar och högtrycksånga på 8 bar. Här kan ses att den största delen av 

ångan går åt till uppvärmning av cylindrarna i torkpartiet. (Johanson & Turkovic, 2011) 
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Tabell 1. Fördelningen av låg- respektive högtrycksånga i Fiskeby Board ABs olika processer 

Lågtrycksånga år 2011  

Process 
Ånga 

[GWh] 
Andel ånga 

[%] 
Värmecentral 0,7 0,7 

Värmeåtervinning 4 3,8 

Fickventilation 1,1 1,0 

Torkgrupper 1-4 96,1 90,2 

Viragropar 1,3 1,2 

ÖS-lösare 3,3 3,1 
 

Högtrycksånga år 2011  

Process Ånga 
[GWh] 

Andel ånga 
[%] 

Bestrykning 12,4 13,2 

Kalander 3,6 3,8 

Kokare smetkök 0,7 0,7 

Torkgrupper 5-6 77,5 82,3 
 

2.1 Kartongens uppbyggnad 
I detta avsnitt beskrivs kartongens materialuppbyggnad och här redovisas allmän fakta om 

papperskvalitéer och returfiber. 

2.1.1 Introduktion om olika papperskvalitéer 

Ved som används vid papperstillverkning är uppbyggt av cellulosafibrer och lignin. Fibrerna ger trädet 

sin stryka och ligninet håller fibrerna samman. Vid tillverkning av pappersmassa är målet att frilägga 

fibrerna från ligninet vilket kan ske på både mekanisk och kemisk väg. (Persson, 1996)1 

Vid friläggning på mekanisk väg slipas eller mals veden vilket ger en utnyttjandegrad på 90-97 

procent. Massan består efter processen av fibrer, sönderdelade fiberstycken samt lignin. Ligninet 

som återstår i massan bidrar till att papper tillverkad av mekanisk massa gulnar efter en tids 

användning. Papper som tillverkas utifrån denna massa är relativt svagt men tryckförmågan är god. 

Den stora fördelen med mekanisk massa kontra kemisk är det stora utbytet och därmed det låga 

priset. Användningsområdet för denna massa är tidningspapper, enklare finpapper och mjukpapper. 

(Persson, 1996)1 

Tillverkning av kemisk massa sker genom kokning av vedflis och kemikalier under tryck. Under denna 

process löses ligninet ut, samt även en del av cellulosafibrerna. Vedutbytet är i denna process 45-55 

procent vilket ger en betydligt högre kostnad än vid friläggning på mekanisk väg. Egenskaperna som 

uppnås kontra mekanisk frilagd kartong är en högre styrka och möjlighet till blekning för att uppnå 

en stabil ljushet. Den stabila ljusheten beror på att allt lignin är avlägsnat från massan. (Persson, 

1996)1 

2.1.2 Returfiber som råvara 

På Fiskeby Board AB är returfibrer den råvara som används för kartongtillverkningen och det är det 

enda bruket i Skandinavien som inte blandar in jungfrufibrer i sin produktion. På företaget används 

tio olika sorters returpapper för att skapa fyra olika skikt i kartongen. Returfiberkvalitéerna blandas 

olika beroende på vilken produkt som ska tillverkas. 

Det finns flera miljömässiga fördelar med returfibrer. Vid användning av förbrukat papper minskas 

belastningen på svensk skog och råvaran kan användas till andra produkter som exempelvis 

byggmaterial eller papper med krav på hög ytjämnhet. En annan viktig fördel, både ekonomiskt och 

                                                           
1
 Kapitel 1 
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miljömässigt, är att tillverkning av kartong baserad på returfibrer kräver mycket mindre energi. 

(Gavelin, 1993)2 

Då priset på el har ökat sedan avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 kan det ses som en 

stor fördel att använda returfibrer för att minska produktionskostnaderna (Svensk energi, 2013). Om 

den svenska elmarknaden i framtiden integreras med den europeiska så förväntas elpriset öka. För 

att de svenska företagen ska vara fortsatt konkurrenskraftiga mot de europeiska företagen krävs 

därför ett reducerat elanvändande. 

2.1.3 Beskrivning av kartongens skikt 

På Fiskeby Board AB tillverkas kartong av returpapper. Kartongen skiljer sig från papper genom att 

den har större krav på tjocklek och styvhet. Dessa krav uppnås genom att skikta fyra fiberskikt samt 

två bestrykningsskikt, se Figur 3. De olika fiberskikten kallas mitt-, spar-, under- samt överskikt. Vid 

tillverkningsprocessen är det viktigt att särhålla olika kvalitéer på returpapper för att därefter kunna 

göra en bra inblandning vid tillverkning av olika massor. 

 

Figur 3. Kartongens uppbyggnad i olika lager 

Överskiktet är det lager som har den största kravspecifikationen. Viktiga parametrar är hög 

dragstyvhet, god formation, hög ljushet och hög opacitet (Gavelin, 1995)3. Till överskiktet används 

vanligen returnerad plastbelagd blekt kartong (Fiskeby Board AB, 2012). 

Sparskiktet används främst för att dölja mittskiktets färg och låga opacitet. Det finns även krav på 

styrka men dessa är sekundära i sparskiktet (Gavelin, 1995)3. Till sparskiktet används plastbelagt 

returpapper samt eget utskott som inte kan säljas (Fiskeby Board AB, 2012). 

Underskiktet nyttjas främst till att ge kartongen en bättre böjstyvhet och styrka att stå emot 

kompression. En annan viktig egenskap för underskiktet är att det ska krympa och expandera på 

samma sätt som överskiktet. Detta för att kartongen inte ska böja sig vid externa påfrestningar. 

Denna kravspecifikation gör att överskiktet och underskiktet bör vara uppbyggda på ett liknande sätt. 

Den stora skillnaden är att underskiktet inte har några större krav på ytjämnhet då det sällan sker 

                                                           
2
 Kapitel 1 

3
 Kapitel 1 



8 
 

tryckning på den ytan (Gavelin, 1995)4. Råvaran i skiktet är oftast eget utskott från produktionen 

(Fiskeby Board AB, 2012). 

Mittskiktets uppgift är att hålla övers- och underskiktet ifrån varandra och därav erhålla en styvhet i 

kartongen genom en I-balkeffekt (Persson, 1996)5. Mittskiktet i sig har inga höga krav på styvhet men 

är viktig för att I-balkeffekten ska uppnås tillsammans med över- och underskiktet.  Till mittskiktet 

används hushållsförpackningar som till exempel mjölkförpackningar, använda tidningar samt andra 

material med blandat innehåll (Fiskeby Board AB, 2012). 

2.2 Beskrivning av kartongmaskinen 
I denna del beskrivs hur tillverkningen av kartong, baserad på returfibrer, fungerar på Fiskeby Board 

AB. Informationen som delges är företagsspecifik men många processer fungerar på liknande sätt på 

andra kartongbruk. 

2.2.1 Mäldtillverkning 

Reningsprocessen av returpapper och kartong börjar alltid med att materialet blandas med vatten 

vilket leder till att upplösningen och uppdelningen av komponenterna i kartongen underlättas. Efter 

att papper och vatten blandats kan returmaterialet finfördelas till en mäld i en upplösningsprocess. 

De fyra skikten i kartongen löses upp i olika upplösare och mälden genomgår fortsatt rening i 

separata linor. 

Ett exempel på en maskin som används för upplösning är fibreflow vilket är en installation som 

används på Fiskeby Board ABs mittskiktslina, se Figur 4. I den matas returmaterialet in i 

högkoncentrations-zonen i en roterande trumma. Där tumlas materialet samtidigt som vatten 

sprutas in vilket leder till att materialet rivs upp och en mäld med fiberkoncentration på 15-20 

procent bildas. Mälden rör sig sakta i axiell riktning under rotation till silningszonen. Där silas den 

genom vattenspolning vilket gör att frilagda fibrer passerar genom hålrum i botten på zonen. De 

fibrer som inte kan passera hålen tippas av på kortändan, detta kallas rejekt och kan användas till 

ångtillverkning genom förbränning. 
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Figur 4. Upplösaren fibreflow 

Mälden kräver sedan vidare rening vilket i ett första steg sker i grovreningen där de största 

föroreningarna avdelas. De olika skikten har därefter behov av varierande typer av rening. Några 

olika reningsanläggningar som används är maskinsilar och virvelrenare. De delar som inte kan 

användas till kartongtillverkningen kallas rejekt och förbränns i anläggningens bränslepanna.    

En virvelreningsanläggning är uppbyggd som en kon, se Figur 5. Mälden som ska renas pumpas in i 

den smala delen av konen i tangentiell riktning vilket skapar en rotation. I virvelrenaren kommer 

sedan olika föroreningar med avvikande yta i förhållande till vikt att slungas bort mot konväggen. 

Rejektet kommer efter processen att lämna virvelrenaren i toppen på konen medan mälden lämnar i 

den andra änden. Reningsanläggningen fungerar bäst vid små diametrar vilket har medfört att de 

ofta är sammankopplade i batterier. (Persson, 1996)6 

 

Figur 5. Virvelrenare (Källa: Persson, 1996)
6
  

Maskinsilen består av en trycksatt trumma där mälden pumpas in i toppen, se Figur 6. I trumman 

finns en sil vilken roterar tillsammans med mälden. De delar av mälden som har godkänd storlek 

passerar silhålen inuti trumman och transporteras ut genom acceptröret. Renhållningen av trumman 

sköts av roterande vingar som matar ner föroreningarna till ett rejektrör i botten av silen. (Persson, 

1996)6  
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Figur 6. Maskinsil (Källa: Persson, 1996)
6
  

2.2.2 Våtpartiet 

Våtpartiet är det första av fyra formningssteg. Förutom formning så ska även avvattning samt 

positionering av fibrer uppnås. Då kartongen består av de fyra tidigare nämnda skikten nyttjas fyra 

insprutningslådor. Mälden sprutas in med en torrhalt av 0,4-1,3 procent beroende på skikt. Det är av 

vikt att insprutningen av mäld sker på rätt sätt. Mälden bör sprutas ut med en hög turbulens för att 

frigöra fibrerna ifrån varandra. Ett annat alternativ för att uppnå detta är att späda ut mälden med 

mer vatten. Nackdelen är den ökade mängden vatten som då måste avlägsnas. Genom att tillföra 

mälden med något lägre hastighet än viran ökar sannolikheten till att fibrerna lägger sig i 

maskinriktningen vilket ökar kartongens kompressionsstyrka i samma riktning. Då mälden har tillförts 

till kartongbanan kallas den nu för kartongmassa. Banan där kartongmassan transporteras på kallas 

för vira och är uppbygg likt en ändlös finmaskig duk. Virans uppgift är att transportera 

kartongmassan framåt i processen, att bibehålla fibrerna på kartongbanan samt att avlägsna vatten 

från kartongmassan. (Gavelin, 1995)7 

Den första inloppslådan tillför mittskiktet till virabanan. Ett formningsbord nyttjas sedan för att 

understödja viran samt påbörja avvattningen av kartongmassans undersida genom att ett antal lister 

skrapar bort vattnet som trängt igenom viran. Därefter används en foillåda vilken även den är 

uppbyggda av lister och fungerar likt formningsbordet. För att ytterligare avvattna kartongmassan 

brukas foilsuglådor. Dessa lådor suger med hjälp av vakuum bort vatten från kartongmassan, Figur 7. 
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Figur 7. Foilsuglådor 

En övervira med suglådor avvattnar sedan översidan av mittskiktet. När överviran passerats sprutas 

sparskiktet på ifrån översidan. Mittskiktet och sparskiktet ligger nu an. Därefter avvattnas sparskiktet 

med hjälp av suglådor från ovansidan. 

Överskiktet och underskiktet avvattnas separat på liknande sätt som för mittskiktet, dock utan 

övervira. Kartongmassan i form av mittskiktet och sparskiktet tillförs sedan till över- och 

underskiktet. 

Kartongens fyra skikt är nu sammanfogade. För att underlätta avvattningen i presspartiet passerar 

kartongmassan en ånglåda för att värma upp kartongmassan innan den kommer fram till guskvalsen 

som styr våtpartiet. Guskvalsen nyttjas även i presspartiets första press vilket beskrivs närmare i 

kapitel 2.2.3. När kartongmassan lämnar våtpartiet har den en torrhalt på omkring 25 procent. 

I Figur 8 nedan visas en övergripande bild på våtpartiet. I bilden visas hur mälden för respektive skikt 

tillförs till kartongbanan och bildar en kartongmassa. Förkortningarna MS, SS, ÖS och US står för 

mittskikt, sparskikt, överskikt och underskikt. 

 

Figur 8. Våtpartiet. Kartongbanan startar vid MS- inloppslådan och går via SS-, ÖS- samt US-inloppslådan förbi guskvalsen 
och in i presspartiet (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 
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2.2.3 Presspartiet 

Som underlag för denna del har kapitel 6 i boken Papp och kartong av Gavelin (1995) använts. 

Presspartiet är en viktig del när det gäller att avvattna kartongmassan. Eftersom presspartiet kräver 

en betydligt mindre mängd energi för att avvattna kartongmassan relativt torkpartiet, så föredras att 

avvattna så mycket som möjligt utan att skada kartongytan eller fibrerna. Detta bidrar till minskade 

driftkostnader och således en bättre ekonomi.  

En annan viktig del är att öka kartongens goda egenskaper. Detta görs genom att öka maskinbanans 

hastighet med omkring 3,5 procent mellan varje pressning vilket hjälper till att positionera fibrerna 

längst maskinriktningen och på så sätt erhålla en högre styvhet i materialet.  

Då kartongmassan inkommer till presspartiet har den en torrhalt på 25 procent vilken kommer öka 

till omkring 45 procent efter partiet. Presspartiet består av tre över- och tre undervalsar samt en 

gusk- och slätvals, vilket kan ses i Figur 9. Den första pressen är en guskpress. Pressvalsen pressar 

kartongen mot guskvalsen. Här nyttjas ett linjetryck, vilket är trycket i nypet mellan valsarna, på 

omkring 20 kN/m samt en enkelfiltad press. Principen är att stänga vattnet mot sidan utan filt och på 

filtsidan transportera bort vattnet med hjälp av filtens porer. Därefter följer två dubbelfiltade 

pressoperationer där linjetrycket är omkring 60- respektive 100 kN/m. Principen för dubbelfiltade 

pressvalsar är likt enkelfiltade pressar med skillnaden att vatten transporteras bort från 

kartongmassan både med hjälp av övervalsen och undervalsen. Den sista pressen utgörs av en 

slätvals vars syfte är att skapa en finare yta på översidan samt transportera bort vatten från 

kartongmassan. Här nyttjas en filt för den undre valsen och den övre cylindern utgörs av en vals med 

slät yta. Linjetrycket är omkring 130 kN/m. 

För att underlätta vattenavskiljningen från kartongmassan så blindborras de tre övre- samt de två 

sista undervalsarna, vilket menas att valsarna är utformade med slumpvis borrade hål dock ej 

genomgående. Dessa hål fungerar som fickor där vatten kan tas upp vid ingrepp med kartongmassan 

och därefter rinna ut vid valsrotationen. Den första undervalsen är en sugvals vilken nyttjar suglådor 

som transporterar bort vatten via genomgående borrhål i valsen. 

För att kunna transportera bort så mycket vatten som möjligt i presspartiet ska filtarna erhålla ett 

tillstånd som är nära mättnad efter ingrepp. Helt mättade filtar vill inte uppnås på grund av att risken 

för vattenstänk på kartongmassan ökar. För att kontinuerligt kunna använda filten krävs att den 

torkas mellan ingreppen. Detta sker med hjälp av suglådor. För att filten ska uppnå en bra 

uppsugningsförmåga krävs dock att en viss fuktighet bibehålls efter torkningen. I samband med 

denna torkprocess sker även en rengöringsprocess för att bland annat undvika att föroreningar 

tillförs till kartongen. 
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Figur 9. Presspartiet (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

2.2.4 Torkpartiet 

I torkningsprocessen höjs torrhalten i kartongmassan från omkring 45 till 98 procent. Detta är en 

mycket energikrävande process som tillsammans med bestrykningspartiet använder ungefär 2/3 av 

den totala mängden energi vid kartongtillverkningen. En övergripande bild på torkpartiet visas i Figur 

10. 

 

Figur 10. Torkpartiet (källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

Vattnet avlägsnas genom att kartongmassan värms av 69 cylindrar vilka nyttjar vattenånga. 

Torkpartiet är uppbyggt så att kartongmassans underskikt värms upp av övercylindrarna medan 

överskiktet värms upp av undercylindrarna. Avdunstning av vatten sker delvis på cylindrarna men 

främst i de så kallade fria dragen, det vill säga då kartongmassan transporteras mellan två cylindrar. 

För att transportera bort så mycket vatten som möjligt används blåslådor som blåser varmluft med 

låg fuktkvot på kartongmassan, se Figur 11. Dessa ökar flödet av luft som kan ta upp vatten från 

kartongmassan. Luften som har tagit upp det avdunstade vattnet ventileras sedan ut ur torken via 

våtluftskanalen genom värmeåtervinningsaggregaten på taket. Om kartongen torkar ojämnt finns ett 

system som tillför spritsvatten till kartongen. Detta bidrar till jämna kartongegenskaper längst med 

hela kartongen. 
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Figur 11. Torkcylindrar samt fickventilation (källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

För att kunna tillföra kartongmassan så mycket värmeenergi som möjligt är det viktigt med ett stort 

kontakttryck mellan kartongmassan och cylindrarna. Detta uppnås genom att viran spänner 

kartongmassan mot cylindrarna med hjälp av två viraledsvalsar, se Figur 11. (Gavelin, 1999)8 

Cylindrarna i systemet är uppdelade i både drivgrupper och i torkgrupper. Varje specifik drivgrupp 

har en viss hastighet. Drivgruppernas hastighet ökar desto senare i torken som gruppen är placerad. 

Detta för att få bra kvalité på kartongen (Persson, 1996)9. Den första torkgruppen har lägst ångtryck 

och därmed lägst temperatur medan de sista har högst ångtryck och temperatur. Detta medför att 

den våtaste kartongmassan möter den kallaste cylindern och det torraste möter den varmaste, vilket 

ger en relativt konstant temperaturdifferens genom hela torkpartiet. En låg temperatur på första 

cylindergruppen är viktig för att den våta kartongmassan inte ska torka fast på cylindrarna. 

(Gavelin, 1999)10 

Under starten av torkningsprocessen avdunstar endast vatten från ytan. Vattenångan som bildas 

inne i kartongmassan över cylindrarna kondenserar i de fria dragen och sugs ut till kartongmassans 

ytskikt. Det är viktigt att temperaturen inte är för hög på cylindrarna för att undvika att ytskiktet ska 

torka ihop. Om torkprocessen sker vid rätt hastighet diffunderar vattenånga in i porerna i 

kartongmassan och när den kondenserar avger den ångbildningsvärme till kartongmassan. Detta 

medför att kartongmassans temperatur ökar och att avdunstningszonen rör sig inåt från båda håll i 

kartongmassan. Till slut når kartongmassan ett tillstånd där vattenångan kan diffundera igenom den. 

För att ångan sedan ska kunna avlägsnas från ytan krävs det en ångtrycksgradient mellan 
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kartongmassan och omgivande luften, det vill säga att trycket på ångan i kartongmassan ska vara 

högre än den i den omgivande luften. (Gavelin, 1999)11 

I slutet av torkpartiet sker den sista sänkningen av kartongmassans fukthalt innan bestrykningen. 

Kartongmassans avdunstningskapacitet kommer minska betydligt från torkpartiets mitt till dess slut 

vilket kommer medföra ett ökat energibehov för att föra bort samma mängd vatten, se Figur 12. En 

viktig aspekt med avseende på detta är att ej torka kartongmassan mer än nödvändigt då 

övertorkning bidrar till minskad ekonomisk vinst (Gavelin, 1999)12. Ytterligare en aspekt är att en 

minskad torrhalt från 98 procent till 95 procent skapar en potential att öka torkpartiets kapacitet 

med 25 procent (Gavelin, 1995)13. 

 

Figur 12. Diagram för hur avdunstningshastigheten generellt varierar för ett mångcylinderstorkparti (Gavelin, 1999)
14

 

Torkcylindrarna i systemet är tillverkade av gjutjärn. Det är ett relativt billigt material med god 

värmeledningsförmåga. Tjockleken på cylindrarna bestäms utifrån vilket ångtryck de ska tåla. Vid de 

lägre ångtrycken kan en lägre tjocklek på cylindrarna väljas för en bättre värmeöverföring. (Gavelin, 

1999)14 

När ångan i cylindrarna kyls ner av kartongmassan och omgivande luft bildas kondensat. När 

maskinen arbetar vid låga hastigheter, som på Fiskeby Board AB, bildas aldrig någon kondensatring 

utan allt är samlat i botten i en pöl. I dessa fall är skopor ett bra sätt att avlägsna kondensatet på. 

Kondensatet avlägsnas genom att skopan följer med axeln i rotationen och kondensatet drivs upp i 

skopan. (Gavelin, 1999)15 

2.2.5 Bestrykningspartiet 

När kartongmassan passerat torkningspartiet påbörjas bestrykningen. Nu har kartong bildats av 

kartongmassan och nu ska kartongen främst ytbehandlas. Detta steg inleds med en 

glättningsprocess. I denna process ytbehandlas kartongens undersida med vatten och därefter valsas 
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kartongen för att erhålla en jämnare yta. Detta sker genom en vertikal stapel av tre valsar där den 

mittre valsen är bomberad, det vill säga att valsens diameter varierar så att diametern är störst vid 

valsens mitt och att den sedan avtar mot valsens ytterändar, för att skapa ett jämnare presstryck mot 

kartongen. Då kartongen valsas kommer dess tjocklek att minskas och därmed kartongens styvhet, 

samtidigt som densiteten ökar. Genom att tillföra vatten till kartongens undersida kommer fibrernas 

fukthalt att öka och därmed mjukna, vilket ökar kartongens formbarhet. Valsarnas linjetryck kan 

därför minskas vilket reducerar den minskade tjockleken samt ökade densiteten. Förutom valstrycket 

så är även valstemperaturen en viktig parameter för slutresultatet. Genom att hålla en högre 

temperatur i kartongens yta kan även detta minska storleken på linjetrycket som krävs. Efter 

valsningen passerar kartongen infravärmare 1 för torkning. (Persson, 1996)16 

Nästa steg i bestrykningen är ytbehandling av kartongens översida. Den första bestrykningens uppgift 

är att spackla igen ojämnheter och kallas för förbestrykning. Här tillförs ett tunt skikt av ett 

bestrykningsmedel med hög torrhalt till kartongens översida med hjälp av en påläggningsvals. 

Därefter torkas bestrykningsmedlet med hjälp av infravärmare 2 och den uppvärmda frånluften 

transporteras till den övre fickventilationen som används i torkpartiet. (Gavelin, 1995)17 

I den andra bestrykningen appliceras finskiktet till översidan av kartongen. Detta skikt bleker samt 

underlättar kartongens tryckbarhet. Bestrykningssmeten är något vitare och har lägre torrhalt än den 

smet som används vid förbestrykningen. Här används två valsar för att applicera finskiktet. Den 

första valsen är en doseringsvals vilken hämtar smet från ett tråg och överför smeten till den andra 

valsen som i sin tur bestryker kartongen. Detta görs för att erhålla en kontrollerbar dosering. En 

luftkniv används därefter för att erhålla ett heltäckande skikt samt ta bort överflödig smet. 

Nackdelen med denna process är kravet på låg smettorrhalt då luftkniv används vilket medför ett 

ökat energibehov genom extra torkning. Kartongen transporteras sedan vidare för torkning i 

infravärmare 3 och 4. Frånluften från infravärmare 3 och 4 transporteras till undre fickventilationen 

på samma sätt som för frånluften från infravärmare 2. Ytterliggare två torksystem följer i form av 

hetluftskåpa 1 och 2. Ur hetluftskåporna flödar varm luft som blåser mot kartongen, samtidigt suger 

dessa kåpor upp returluften vilken innehåller fukt som kartongen avger. Returluften kommer sedan 

delvis återcirkulera i hetluftssystemet men även ventileras ut via en värmeväxlare. (Gavelin, 1995) 17 

I den tredje bestrykningen appliceras kartongens undersida med stärkelselösning. Detta genomförs 

främst för att minska damning då kartongen beskärs. Torkning sker i infravärmare 5A och 5B samt 

hetluftskåpa 3. Returluften från hetluftskåpa 3 behandlas på liknande sätt som för hetluftskåpa 1 och 

2 Frånluften från infravärmare 5A och 5B används även här till fickventilationen. (Gavelin, 1995)17 

Innan kartongen viras upp på tambouren passerar den en gloss. Denna består av två valsar vars 

uppgift är att släta ut kartongens yta samt göra ytan mer glansig. För att underlätta denna process 

värms valsarna upp med hjälp av ånga. Kartongen viras sedan via popen, som styr hastigheten för 

tillverkningen, upp på tambouren. Kartongen har då en torrhalt omkring 98 procent. Nedan i Figur 13 

visas en skiss av bestrykningspartiet. 
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Figur 13. Bestrykningspartiet. Den brunstreckade linjen illustrerar kartongbanan (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

2.3 Styrsystemet 
Med hjälp av företagets system finns det möjlighet att styra olika värden som till exempel 

temperatur, effekt och tryck. Börvärden på parametrarna ställs in vilket systemet sedan styr mot. 

Styrsystemet visar även relevant data i produktionsförloppet, från mäldberedningen till 

upprullningen. Dessa data kan till viss del loggas, men med avseende på begränsat utrymme för 

lagring av data så ökar tidsintervallet mellan registrerade värden efter en viss ökad loggningsperiod. 

Detta har även medfört att historik enbart förs på de viktigaste mätpunkterna. 

  



18 
 

  



19 
 

3 Tork- och bestrykningspartiets uppbyggnad 
De system som beaktas i rapporten är torkpartiet, bestrykningspartiet och 

värmeåtervinningssystemen. I Figur 1, kapitel 1.3, åskådliggörs hur systemen interagerar med 

varandra. Detta kapitel förklarar hur de olika systemen är uppbyggda. 

3.1 Cylindergrupper, kondensatkärl samt kondensor 
Torkpartiet består av 69 torkcylindrar uppdelat på sex torkgrupper och en omgivande kåpa vars syfte 

bland annat är att minska värmeförlusterna. Ångtrycket varierar i de olika torkgrupperna och det 

ökar succesivt upp till torkgrupp 5. Torkgrupp 6 har ett något lägre tryck än femte grupp men 

betydligt högre än fjärde. Att temperaturen är högre i slutet av torkpartiet beror på att 

kartongsbanans temperatur kontinuerligt ökar och att en jämn värmeövergång är önskvärd mellan 

kartongen och cylindrarna. Cylindrarnas ångflöde kan ses i Figur 14. Kondensatet samlas i fyra 

stycken kondensatkärl (K1-K4), vilka är placerade i källarutrymmet under torkkåpan, se Figur 15. 

 

Figur 14. Flödet av ånga och kondensat till torkgrupperna 

  

 

Figur 15. Flashning av kondensatet i de fyra kondensatkärlen samt hur kondensorn värmer det kalla färskvattnet 
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Av de sex torkgrupperna använder de två sista mellantrycksånga, det vill säga 8 bar. Efter att ångan 

har avgett sin ångbildningsvärme till kartongmassan och torkkåpan genom torkgrupp 5 och 6 

transporteras det överblivna kondensatet till kondensatkärl 4.  

Torkgrupp 4 använder lågtrycksånga som har ett tryck på 5 bar men även så kallad flashånga från 

kondensatkärl 4. Flashångan är från början mättat kondensat med ett visst tryck men när tycket 

sänks så bildas en blandning av kondensat och ånga. Trycksänkningen sker genom att röret som 

kondensatet flödar i ändrar tvärsnittsarea till en större, se Figur 16. Kondensatet som inte omvandlas 

till flashånga skickas tillbaka till ångcentralen. 

En omvandling från kondensat till flashånga sker även efter kondensatkärl 2 och 3. Den övriga 

lågtrycksångan som krävs i torkgrupp 1-4 tas från stamledningen från företagets kraftvärmeverk. En 

del av flashångan från kondensatkärl 1-3 används även för att värma upp färskvatten innan den 

skickas tillbaka till ångcentralen.  

 

Figur 16. Flashning av kondensat till ånga 

3.2 Ventilation för bestrykningspartiet 
I bestrykningspartiet sker ett flertal processer som kräver torkning. Denna torkning sker med hjälp av 

infravärmare och hetluftskåpor. Processerna kräver ventilation. Ventilationssystemen är utformade 

på olika sätt beroende på vilket system som behandlas. I ett flertal fall används en till- eller 

frånluftsfläkt till flera infravärmare. 

3.2.1 Infravärmare 1 

Infravärmare 1 har i uppgift att torka bort vattnet som tillförts kartongen efter glättningen, se Figur 

17. Här används även luft för att underlätta torkprocessen samt för att kyla infravärmarna. Den luft 

som används kommer ifrån maskinsal och fördelas även till infravärmare 4 och glättningen. 

Frånluftsfläkt saknas varpå den uppvärmda luften blandas med luften i maskinsal.  
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Figur 17. Systemskiss över infravärmare 1 (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

3.2.2 Infravärmare 2 

Infravärmare 2 torkar förbestrykningssmeten, se Figur 18. Tilluften tas från maskinsal. Frånluften 

fördelas till den undre fickventilationen och till torkkåpan. Det finns även ett så kallat smältbläck som 

ska skydda mot att brand sprider sig. Vid en viss temperatur smälter bläcket vilket medför att ingen 

luft transporteras från infravärmaren. 

 

Figur 18. Systemskiss över infravärmare 2 (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

3.2.3 Infravärmare 3 och 4 

Torkningen av kartongen efter bestrykningen av finskiktet sker med hjälp av infravärmare 3 och 4, se 

Figur 19. Infravärmare 3 använder uteluft som tilluft och infravärmare 4 använder luft från maskinsal. 

Frånluften från de två infravärmarna används till den undre fickventilationen samt direkt in till 

torkkåpan. Även dessa två infravärmare har ett smältbläck som skyddar mot att brand ska sprida sig. 
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Figur 19. Systemskiss över infravärmare 3 och 4 (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

3.2.4 Infravärmare 5 

Torkningen av kartongen efter att stärkelse har applicerats sker med hjälp av infravärmare 5 och 

hetluftskåpa 3, se Figur 20. Tilluften till infravärmaren är en blandning av uteluft och luft från 

maskinsal. En temperaturgivare styr regleringen för hur tilluften fördelas med hjälp av två 

tilluftsspjäll. Med hjälp av denna uppnås en luftblandning med en temperatur på 20-30˚C. Frånluften 

från infravärmarna nyttjas som tilluft till värmeåtervinningsaggregat 2 och 6, vilka tillhör torkkåpans 

ventilationssystem och förklaras närmare i kapitel 3.3. Vid brand finns ett brandspjäll som stänger 

flödet till värmeåtervinningsaggregaten och istället leder luften ut ur byggnaden.  

 

 

Figur 20. Systemskiss över infravärmare 5 (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

3.2.5 Hetluftskåpor 

Hetluftskåporna 1 och 2 bidrar tillsammans med infravärmare 3 och 4 till torkningen efter 

bestrykningen av finskicket. Hetluftskåpa 3 bidrar istället tillsammans med infravärmare 5 att torka 

kartongen efter att stärkelse applicerats. Hela hetluftsystemet har emellertid ett sammankopplat 

ventilationssystem, se Figur 21. Tilluften tas utifrån till alla tre kåpor och uppvärmning sker via 
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värmeväxling med frånluft samt med två ångbatterier. Frånluften cirkulerar till största del i en slinga 

vilket bidrar till att inte lika mycket ånga krävs. Anledningen till att inte all frånluft återanvänds beror 

på att fukt måste ventileras bort. Den luft som måste ventileras ut passerar en värmeväxlare vilken 

värmer upp frisk luft som inkommer till systemet. 

 

Figur 21. Systemskiss över hetluftsystemet (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

3.3 Ventilation av torkkåpan 
Värmeåtervinningssystemet för torkpartiet består av sju olika värmeåtervinningsaggregat. Den våta 

luften från torkkåpan som ska ventileras bort transporteras till våtluftskanalen med hjälp av 

övertrycket i toppen på kåpan samt våtluftsfläktarna som är placerade i värmeåtervinningsaggregat 

1, 3, 5 och 7. Ovanför maskinsalen finns ett utrymme som kallas för mellantak och hit transporteras 

uppvärmd utomhusluft vilken värmeväxlats med den våta frånluften i värmeåtervinningsaggregat 1, 

3, 5 och 7. Temperaturen i utrymmet är omkring 50˚C och luften transporteras sedan dels vidare till 

maskinsal, på grund av det rådande övertrycket. I Figur 22 visas en överskådlig bild över 

värmeåtervinningsaggregaten, våtluftskanalen och mellantaket.   
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Figur 22. Torkpartiets samverkan med värmeåtervinningssystemet (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

3.3.1 Värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 

Värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 är två samverkande system. Fuktig varmluft transporteras ut ur 

torkkåpan via värmeåtervinningsaggregat 2.  Våtluftsfläkten som är positionerad i 

värmeåtervinningsaggregat 1 driver detta flöde och nyttjar ett konstant varvtal då ingen reglering 

existerar. Luften värmeväxlas sedan i två steg med hjälp av värmeåtervinningsaggregat 2 och 

värmeåtervinningsaggregat 1. I Figur 23 kan våtluftens transport genom värmeåtervinningsaggregat 

1 och 2 urskiljas. 

I värmeåtervinningsaggregat 2 sker den första värmeväxlingen. Den luft som ska tillföras till 

torkkåpan tas från maskinsalens övre del och spjällen är alltid fullt öppna. Temperaturen på denna 

luft är omkring 50°C. En lokalluftsfläkt med konstant varvtal och utan reglering driver detta luftflöde. 

Den tillförda luften möter sedan den fuktiga varmluften via en plattvärmeväxlare och värms på så 

sätt upp. För att höja temperaturen på den inkommande luften ytterligare blandas den först med 

uppvärmd frånluft från infravärmare 5. Därefter nyttjas ett ångbatteri för att höja temperaturen 

ytterligare. Här nyttjas oreglerad flashånga från kondensatkärl 3. Om flashångan inte anses tillräcklig 

så finns möjligheten att med hjälp av en handventil koppla på lågtrycksånga vilket motsvarar 5 bar. 

Ventilen bör vara stängd om inte förhållandena kräver något annat. Den inkommande luften kommer 

nu erhålla en temperatur omkring 80°C och via den drivande lokalluftsfläkten transporteras till den 

övre fickventilationen samt underblåsningen. 

Den andra värmeväxlingen sker i värmeåtervinningsaggregat 1 med hjälp av en plattvärmeväxlare.  

Tilluften tas utifrån och värmeväxlas mot den fuktiga frånluften. Den fuktiga luften transporteras 

senare via våtluftsfläkten ut till omgivningen. Det är viktigt att den uppvärmda luften erhåller en 

temperatur på omkring 50°C för att undvika kondens på taket. Efter värmeväxlingen transporteras 

tilluften genom ett ångbatteri. Ånga tillförs inte kontinuerligt utan en givare som sitter vid 

maskintakspjällen styr hur mycket ånga som behövs för att tilluften ska erhålla en temperatur av 

omkring 50°C. Ångan som används är lågtrycksånga. Tilluftflödet drivs av en lokalluftsfläkt och den 

uppvärmda luften transporteras in till mellantaket via mellantaksspjällen. Mellantaksspjällen, som 
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styr tilluftsflödet, har tidigare varit reglerbara och styrts av differenstrycket mellan mellantak och 

maskinsal. Denna funktion är avställd och mellantaksspjällen är numera fullt öppna.  

Efter en rundvandring i våtluftkanalen upptäcktes att en lucka stod öppen i kanalen mellan 

värmeåtervinningsaggregat 1 och 2, se Figur 24. Syftet med den öppna luckan var att leda ut en 

större mängd fuktig luft bort från torkkåpan då våtluftsfläkten i värmeåtervinningsaggregat 1 anses 

underdimensionerad. Nackdelen med detta är att luften som transporteras ut genom luckan enbart 

värmeväxlas i värmeåtervinningsaggregat 1. 

 

Figur 23. Värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 samverkan med torkkåpan (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

 

Figur 24. Den öppna luckan i kanalen mellan värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 
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3.3.2 Värmeåtervinningsaggregat 3 samt 5 

Värmeåtervinningsaggregat 3 består av en tubvärmeväxlare samt en skrubber och kan ses i Figur 25. 

Fuktig varmluft tranporteras från våtluftskanalen och via de två återvinningsdelarna ut till 

omgivningen. Här används en våtluftsfläkt med fullt öppna spjäll för att driva den fuktiga luften.  

I den första delen sker värmeväxling med uteluft via en tubvärmeväxlare. Tilluften passerar sedan ett 

ångbatteri där ångtillförseln styrs av tilluftens temperatur när den inkommer till mellantak. Tilluftens 

flöde drivs av två lokalluftsfläktar vilka till viss del styrs av tryckdifferensen mellan mellantak och 

maskinsal. Om tryckdifferensen är över en bar så stängs lokalluftsfläktarna av. Efter fläktarna sitter 

temperaturgivaren som styr ångflödet. Då tilluften har en temperatur som är lägre än tillåten öppnas 

en reglerbar ångventil till ångbatteriet och temperaturen höjs. Utöver denna reglerventil nyttjas även 

en förbigångsventil vilket kommer göra att ett visst flöde alltid föreligger. Om uteluften anses ha 

tillräcklig temperatur ställs driften om till sommarkörning och förbigångsventilen samt huvudventilen 

stängs av. Lokalluftsfläktarna stängs även av och täcks över med en plåt för att undvika att varmluft 

läcker ut genom fläktarna. 

I den andra delen sker värmeväxling genom luft/vatten. Den fuktiga luften som passerar den första 

värmeväxlingen inkommer till skrubberdelen där skrubbervatten tar upp värme och vatten från 

luften. Skrubbervattnet transporteras sedan via ytterligare en värmeväxlare där bakvatten och 

färskvatten värms upp. Skrubbervattnet återcirkuleras sedan i systemet.   

Värmeåtervinningsaggregat 5 fungerar på samma sätt som värmeåtervinningsaggregat 3 bortsett 

från att lokalluftsfläktarna ej stängs av och täcks över vid sommardrift. 
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Figur 25. Värmeåtervinningsaggregat 3 (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

3.3.3 Värmeåtervinningsaggregat 4 

Värmeåtervinningsaggregat 4 är ett system till för att värma upp alternativt kyla tilluften till 

efterbehandlingen (EB), se Figur 26. Då EB behöver uppvärmd luft så värmeväxlas uteluft mot fuktig 

varmluft ifrån våtluftskanalen med hjälp av en plattvärmeväxlare. Den fuktiga varmluften drivs av en 

fläkt och återförs till våtluftskanalen. Den uppvärmda tilluften transporteras sedan till EB via ett 

ångbatteri där värme kan tillföras vid behov. En temperaturgivare styr en reglerventil för 

lågtrycksångan för att rätt temperatur ska uppnås. Under sommartid stängs ångan av med hjälp av 

en handventil. Fläkten som driver den fuktiga luften stängs även av och spjällen stängs. Tilluften tas 

då in på andra sidan där en kylning av luften kan nyttjas. Denna kylning är dock inte i bruk. 
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Figur 26. Värmeåtervinningsaggregat 4 (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 

3.3.4 Värmeåtervinningsaggregat 6 och 7 

Värmeåtervinningsaggregat 6 och 7 fungerar på samma sätt som värmeåtervinningsaggregat 2 och 1 

dock med vissa andra förutsättningar. Skillnaderna mellan värmeåtervinningsaggregat 6 och 2 är att 

flashånga inte används i värmeåtervinningsaggregat 6 utan 5 bars ånga som styrs utifrån en 

reglerventil. Det finns även en handventil vilken stänger av ångtillförseln under sommarkörning då ej 

extra värmetillförsel krävs. En annan skillnad är att den uppvärmda luften som tillförs till torkkåpan 

kommer transporteras via den undre fickventilationen istället för den övre. När det gäller 

värmeåtervinningsaggregat 1 och 7 så fungerar dessa på samma sätt. Den lucka som stod öppen 

mellan värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 är i detta system stängd. Mellantaksspjällen, som styr 

tilluftsflödet, är reglerbart och styrts av differenstrycket mellan mellantak och maskinsal. 

3.3.5 Luvent 1 och 2 

Friskluftsventilationen till maskinsalen består av två system i form av luvent 1 och 2, vilka kan ses i 

Figur 27. Beroende på uteluftens temperatur tas tilluften utifrån samt ifrån mellantaket. Vid 

extremkyla kan fläktarna stängas av vilket kommer resultera i att spjällen, som sitter där uteluften 

kommer in, stänger helt. Luften som tillförs till lokalen kommer då bestå av luft från mellantaket. 

Fläkthusen är placerade på taket och är utrustade med två fläktar vilka styr inflödet. Dessa fläktar 

styrs manuellt och de driftlägena som kan väljas är högvarv, lågvarv och avställd. I luvent 1 fördelas 

tilluften jämt längst med maskinsalens förarsida samt på två positioner på maskinens drivsida. 

Förarsida respektive drivsida är benämningar på kartongmaskinens sidor längst banriktningen. 

Förarsidan är mot maskinförarna och motorerna som driver kartongbanan är placerade på drivsidan. 

När det gäller luvent 2 fördelas tilluften på förarsidan samt till kylluft till infravärmare 3.  

 

Figur 27. Luvent 1 och 2 (Källa: Fiskeby Board AB, 2013) 
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3.3.6 Säsongsvariationer värmeåtervinningssystem 

På Fiskeby Board AB fungerar värmeåtervinningssystemet något annorlunda på sommar kontra 

vinterhalvåret. På sommarhalvåret stängs alla ångventiler av till värmeåtervinningsaggregat 3, 5, 6 

och 7. Detta på grund av att de uppnår en önskvärd temperatur över press och torkparti utan extern 

uppvärmning med ånga. Värmeåtervinningsaggregat 1 kräver ånga året runt för att undvika att det 

bildas kondens över våtpartiet och värmeåtervinningsaggregat 2 brukar flashånga varav de ej berörs 

av de två olika säsongslägena. På grund av omställningen sparas ungefär 600 kg ånga i timmen vilket 

motsvarar omkring 180 000 SEK under ett år med antaganden att vinterkörning nyttjas under ett 

halvår. 

För att ytterligare spara energi stängs de två lokaluftsfläktarna i värmeåtervinningsaggregat 3 av. 

Detta medför att vattnet i skrubberloopen uppnår en högre temperatur samtidigt som fläktarna inte 

nyttjar någon el. För att undvika att luft transporteras bort från mellantak på grund av övertrycket 

sätts en plåt för fläkten. Att de två fläktarna stängs av minskar elbehovet med ungefär 87 600 kWh 

under ett år vilket motsvarar ungefär 40 000 SEK. 
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4 Teori 
Detta kapitel beskriver den bakomliggande teorin för de beräkningar som genomförts. Informationen 

som delges i avsnittet är ej företagspecifik och kan appliceras på andra fall. 

4.1 Daggpunkt och nollnivån i torkkåpa 
På de flesta moderna pappers- och kartongbruk används en sluten kåpa som omger torkpartiet i 

maskinen. Denna installation ger många fördelar. Energimängden som krävs minskar markant på 

grund av att värmeförlusterna minskas. Detta medför även att luften inne i kåpan kan erhålla en 

högre temperatur och därmed binda mer vatten. Kåpan bidrar även till en bättre arbetsmiljö i 

maskinsalen då luftfuktigheten och temperaturen minskas. En styrning av frånluften ger också goda 

möjligheter till att nyttja värmeåtervinning. (Karlsson, 2000)18 

I en torkkåpa varierar trycket i höjdled där ett övertryck förekommer i toppen och ett undertryck i 

källarutrymmet. Övertrycket beror på att densiteten på den fuktiga luften i toppen är lägre än för 

luften i omgivningen. Detta sker på grund av att den relativa fuktigheten och torrtemperaturen är 

högre i toppen av kåpan än i maskinsalen. För att kompensera för övertrycket bildas ett undertryck i 

källarutrymmet där den inströmmande luften ska ersätta den som lämnar systemet (Karlsson, 

2000)18. Övertrycket i kåpan bidrar till att fuktig luft transporteras bort från systemet. Det är 

emellertid inte tillräckligt för att ventilera bort erforderlig mängd fuktig luft, vilket är orsaken till att 

ett fläktsystem krävs (Gavelin, 1999)19.  

Torkkåpan har även en nollnivå där trycket är det samma som i maskinsalen. Det är önskvärt att 

denna ligger strax över nivån där kartongbanan går in och ut ur torkkåpan. Anledningen till nollnivåns 

placering är att minimera luftutbytet mellan torkkåpan och maskinsal. Det är istället önskvärt att 

använda så mycket uppvärmd luft som möjligt, exempelvis luft från fickventilation och frånluft från 

infratorkar. Läckluft kommer emellertid inkomma till kåpan, främst från källarutrymmet. Läckluftens 

temperatur är oftast ganska låg, runt 20-30˚C (Karlsson, 2000)18. Vanligt inläckage är mellan 20 och 

25 procent av den tillförda luften (Gavelin, 1999)19. 

Nollnivån går att ändra genom att styra det kontrollerade tilluftsflödet. Ett ökat tilluftsflöde ger en 

lägre nollnivå och ett minskat genomströmningsflöde ger en högre nollnivå (Karlsson, 2000)18. 

Praktisk styrning av nollnivån kan ske med hjälp av temperaturgivare som installerade i vertikal led 

längs kåpväggen. Ett datorprogram kan sedan använda dessa data för att beräkna det önskade 

tilluftsflödet och utifrån detta styra tilluftsfläktarna (Gavelin, 1999)19. 

En viktig parameter för energianvändningen i ett torkparti är att uppnå hög fuktighet, det vill säga ett 

högt värde på relativ fuktighet och luftens fuktkvot, på luften som transporteras bort från torkkåpan. 

Fördelar som uppnås är främst en lägre energianvändning för att transportera bort vatten från 

kartongmassan. Detta beror på att luftflödet som transporteras genom systemet kan binda mera 

vatten vilket medför att ett mindre luftflöde krävs. Värmeväxlingen i återvinningsaggregaten 

fungerar även bättre då större delar av vattnet i den fuktiga luften kondenserar vilket leder till en 

bättre värmeövergångskoefficient och därmed en större mängd överförd värmenergi. En hög 

luftfuktighet ger emellertid en lägre förångningshastighet. Detta problem går emellertid att motverka 

genom att ha effektiva ventilationssystem vilka ger en låg fuktighet nära kartongmassan. Ett exempel 
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 Kapitel 9 
19

 Kapitel 7 
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på detta är blåslådor (Karlsson, 2000)20. Daggpunktstemperaturen på den fuktiga frånluften ska med 

automatisk styrning av flödet kunna vara 63°C kontra 60°C vid manuell styrning (Gavelin, 1999)21. . 

Vid en högre daggpunktstemperatur krävs det inte lika mycket uppvärmd tilluft och andelen ånga 

som krävs för att förånga vattnet i kartongmassan minskar. Utan en automatisering brukas ofta en 

relativt stor säkerhetsmarginal till daggpunkten vilket kan minskas med hjälp av en automatisering 

med givare och styrning av fläktar. (Gavelin, 1999)21
  

För att styra den relativa fuktigheten och därmed även daggpunkten finns givare som mäter den 

relativa fuktigheten samt torrtemperaturen i kåpan. Ett exempel är givaren Vaisala som mäter 

elektrisk kapacitans över ett polymert material. Den uppmätta kapacitansen är proportionell mot 

relativ fuktighet och på grund av att den även mäter torrtemperaturen kan önskade värden såsom 

daggpunkt beräknas. Dessa givare bör vara placerade vid varje utsug av fuktig luft från kåpan. Genom 

att mäta dessa värden kan de olika frånluftsfläktarna styras separat från varandra. Detta är önskvärt 

på grund av att avdunstningen varierar i torkpartiet vilket resulterar i att de olika fläktarna bör suga 

ut olika mängd fuktig luft. (Gavelin, 1999)21  

4.2 Ideala gaslagen 
När antaganden om att inga kemiska reaktioner sker mellan olika beståndsdelar i en gas kan den 

modelleras som en ideal gas. Lagen gäller vid ett specifikt tillstånd och den vanligaste 

approximationen åskådliggörs i ekvation 1. (Storck K. et al, 2010)22 

               (1) 

Där: 

P = Tryck [N/m2] 

   = Volymflöde [m3/s] 

m = Massa [kg] 

R = Specifika gaskonstanten [J/(kgK)] 

T = Temperatur [K] 

4.3 Beräkning av luftflödeshastighet 
För att beräkna luftflödet har Bernouillis ekvation använts (Storck K. et al, 2010)23. Ekvationen 

beskriver ett förhållande av tryck, hastighet och höjdskillnad mellan två punkter. Vidare förutsätter 

ekvationen att ett stabilt och inkompressibelt flöde föreligger.  Detta ger att summan av 

flödesenergin, den kinetiska energin och den potentiella energin är konstant över hela flödeslinjen. 

Bernoullis ekvation definieras enligt följande, då friktion och tryckförluster har bortsetts: 

  

 
 

  
 

 
     

  

 
 

  
 

 
        (2) 

Där: 

P=tryck [Pa] 
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v=hastighet [m/s] 

z=höjd [m] 

g=tyngdaccelerationen [m/s2] 

ρ=densitet [kg/m3] 

Genom att välja två punkter på flödeslinjen på samma höjd och där punkt 2 placeras i 

stagnationspunkten, där hastigheten är noll, kan ekvation 2 skrivas om enligt följande: 

  
 
 
  

 

 
 
  
 
         

    
  

 

 
   

     
     
     

 
 

 
 

         

 

   
        

 
         (3) 

Där: 

         

Utifrån ekvation 3 kan flödeshastigheten beräknas då det dynamiska trycket samt densiteten för 

mediet är känt. Figur 28 visar en skiss på principen där även variabelbeteckningarna förklaras. 

 

Figur 28. Principen vid mätning av luftflöde med pitotrör 

4.4 Fuktig luft 
Inom energiteknik sker ofta mätningar och beräkningar på olika gasblandningar. I dessa fall förutsätts 

att inga kemiska reaktioner sker mellan de olika komponenterna samt att temperaturen är 

densamma för de olika beståndsdelarna i blandningen.  Luft består till största del av kväve och syre 
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men även andra gaser som exempelvis argon, koldioxid och neon. Fuktig luft innehåller utöver dessa 

ämnen även vatten. (Alvarez, 2003)24  

Vidare i rapporten delas den fuktiga luften upp i två komponenter, torr luft och vatten. I tabellform 

förkortas torra luftflöden som kgtl/s och vattenflöde som kgH2O/s. 

4.4.1 Nomenklatur 

Andel vatten 

x = Andel vatten i den fuktiga luften [kg H2O/kg torr luft] 

xv’ = Andel vatten i den fuktiga luften i mättnadsfasen [kg H2O/kg torr luft ] 

Massa 

mvatten = Massa vatten [kg] 

mluft = Massa luft [kg] 

Temperatur 

Td = Daggpunktstemperatur [°C] 

Tt = Torrtemperatur [°C] 

Tv = Våttemperatur [°C] 

Tryck 

pabs = Absoluttrycket för den fuktiga luften [Pa] 

patm = Atomsfärstryck [Pa] 

pvatten = Vattenångans partialtryck [Pa] 

pvatten,mättad = Vattenångans mättnadstryck [Pa] 

ptl = Den torra luftens partialtryck [Pa] 

ptotal = Totaltrycket [Pa] 

Specifik värmekapacitet 

 Cp,tl = Den torra luftens specifika värmekapacitet vid konstant tryck [kJ/(kgK)] 

Cp,vatten = Vattens specifika värmekapacitet vid konstant tryck [kJ/(kgK)] 

Övrigt 

i = Den fuktiga luftens entalpi [kJ/kg] 

Ri = Specifik gaskonstant [kJ/(kgK)] 

V = Gasblandningens volym [m3] 

φ = Relativt ångtryck [-] 

4.4.2 Våt- och torrtemperatur 

En viktig tillståndsenhet för fuktig luft är våttemperaturen. Då vatten är i kontakt med en luftström 

med en viss hastighet kommer det uppstå en skillnad i partialtryck mellan vattenångans tryck i den 

omgivande luften och precis ovanför vattenytan. Om den omgivande luften inte är mättad kommer 

skillnaden i tryck medföra att vattnet förångas och temperaturen kommer att minska. Detta beror på 

att förångningsprocessen kräver energi. Om den strömmande luften innehåller en låg andel vatten 

krävs det en större mängd värmeenergi för att förånga vattnet vilket medför en lägre temperatur på 

vattnet. Efter en tid uppnås ett jämnviktstillstånd då värmen som tillförs vattnet är lika stor som den 
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som krävs för avdunstningen, det är vid detta tillstånd våttemperaturen mäts. Torrtemperaturen är 

den temperatur som den omgivande luften har. (Alvarez, 2003)25 

4.4.3 Absolut- och partialtryck 

Absoluttrycket är det totala trycket som råder med vakuum som nolläge. Trycket är platsberoende 

men är i regel runt 101,3 kPa (gäller vid havsnivån). Absoluttrycket är emellertid även beroende av 

det totala trycket som uppkommer vid strömning i rör och kanaler. Detta är något som måste tas i 

beaktning och trycket kan beräknas med ekvation 4. 

                     (4) 

Ett viktigt begrepp för beräkningar på gasblandningar är partialtryck. Definitionen för partialtrycket 

är det tryck en viss komponent skulle ha om det skulle fylla upp hela volymen enskilt. För fuktig luft 

kan den lagen skrivas enligt ekvation 5. Vid beräkningar på fuktig luft kan luftens partialtryck 

beräknas utifrån den tidigare nämnda ekvationen, om absoluttrycket och vattnets partialtryck är 

kända. (Alvarez, 2003)25 

        
 
                     (5)

     

Vid beräkning av vattenångans partialtryck användes ekvation 6. 

                
     

        

           (6) 

För att sedan beräkna partialtrycket i den fuktiga luften användes ekvation 7. 

         
    

        
       (7) 

(Karlsson, 2000)26  

4.4.4 Vatteninnehåll 

Den maximala mängd vatten som kan bindas av luft beräknades enligt ekvation 8.  

  
         

              

                   
     (8) 

För att beräkna den upptagna mängden vatten vid givna förutsättningar kan ekvation 9 användas. 

  
                

                

                  
     (9) 

(Karlsson, 2000)26 

4.4.5 Daggpunktstemperatur 

Den temperatur där vatten kondenserar är en funktion av vattenångans partialtryck, pvatten. Om 

partialtrycket är samma som mättnadstrycket kommer vattenångan i den fuktiga luften att börja 

kondensera och detta tillstånd kallas daggpunkten. I de fall där luftblandningens temperatur är över 

daggpunktstemperaturen finns det möjlighet för luften att binda mera vatten. (Alvarez, 2003)25  
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Daggpunktstemperaturen kan utifrån ett känt partialtryck beräknas med ekvation 10 (Karlsson, 

2000)27. 

               
            

                  
      (10) 

4.4.6 Relativt ångtryck 

Luftens relativa ångtryck, alternativt relativ fuktighet, är en beskrivning på hur fuktig luften är i 

förhållande till det maximala värdet som inträffar vid daggpunkten. Den definieras enligt ekvation 11. 

                              (11)

   

(Alvarez, 2003)28  

4.4.7 Densitet 

Densiteten för fuktig luft beräknades enligt ekvation 12. 

  
             

 
      (12) 

Med en omskrivning av ekvation 1 kan massan för den torra luften och vattnet skrivas enligt ekvation 

13 och 14. 

        
        

         
      (13)  

      
      

       
      (14)

   

Med hjälp av ekvation 12, 13 och 14 beräknades densiteten enligt ekvation 15. Omskrivningen 

underlättar beräkningen då kravet att ha kännedom om luftens volym försvinner.  

     
       

          
 

     

        
      (15) 

Densiteten för den torra luften beräknades genom sambandet i ekvation 16. 

    
   

    
        (16) 

(Alvarez, 2003)28  

4.4.8 Entalpi 

För att beräkna den fuktiga luftens entalpi användes formel 17. 

                                   (17) 

(Alvarez, 2003)28 
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4.5 Vatten och ånga som energibärare 
Vatten är en mycket vanlig och bra energibärare i olika industrier. Det är ett billigt medium med en 

hög specifik värmekapacitet vilket innebär att den kan överföra stora mängder energi utan att 

massflödet behöver vara så stort. En annan viktigt fördel med mediet är att det har låg viskositet 

vilket gör att tryckförluster i rör blir relativt små. (Nygaard, 1986)29 

Vatten har ett högt ångbildningsvärde vilket innebär att mycket energi krävs för att förånga mediet. 

Detta gör vattenångan till en god värmedistributör och är en stor anledning till att den används flitigt 

inom industrin. (Nygaard, 1986)29 

För att kunna beräkna en viss tillståndsenhet, exempelvis temperatur eller entalpi, krävs kännedom 

om två variabler som vattnets tillstånd beror på. Utifrån det kan entalpin läsas av i tabeller eller i 

entropi-temperatur diagram. Energimängden kan därefter beräknas enligt ekvation 18. 

           (18) 

Där: 

E = Energimängd [kJ] 

m = massa [kg] 

h = Entalpi [kJ/kg] 

4.6 Beräkning av avdunstat vatten 
Till denna del har anteckningar från Fiskeby Board AB samt kapitel 2 i boken Torkning av papper och 

kartong av Gunnar Gavelin använts som underlag.  

Inom pappersindustrin finns det tre enheter som används för att beskriva hur mycket vatten som är 

bundet till kartongmassan. 

Fukthalten visar hur massandelen vatten förhåller sig till den totala vikten, se ekvation 19. 

             
           

                     
     (19) 

Torrhalten beskriver kvoten mellan massandel torrsubstans och den totala vikten, se ekvation 20. 

             
                 

                     
     (20) 

Fuktkvoten beskriver kvoten mellan massandelen vatten och massandelen torrsubstans, se ekvation 

21.  

             
        

             
     (21) 

För att beräkna avdunstningen måste först den uppmätta torrhalten, som hämtas från styrsystemet 

omvandlas till fuktkvot med hjälp av ekvation 22. 

         
 

        

   

         (22) 
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Vidare krävdes beräkning av produktionshastigheten varav ekvation 23 användes. 

             
 

    
 
 

  
       (23) 

Där:  

Produktion = Produktionshastighet efter sjätte grupp [kg/s] 

b = Banbredd [m] 

y = Ytvikt [g/m2] 

v = Hastighet [m/min] 

Avdunstningen i torkpartiet beräknades enligt ekvation 24. 

                                                      (24)  

4.7 Beräkning av vattenflöde till och från skrubbertank 
Vattennivån i skrubbervattentanken beror på om vatten tillförs eller bortförs till loopen i 

värmeåtervinningsaggregat 3 och 5 samt värmeåtervinningsaggregat 4. I de fall vatten tillförs till 

loopen så transporteras det överflödiga vattnet bort till avloppet. Detta sker från toppen av tanken 

via ett rör. I det andra fallet rycks mer vatten ut genom skorstenarna på värmeåtervinningsaggregat 3 

och 5 än vad som tillförs loopen genom kondensering. I detta fall krävs påfyllning av tanken vilket 

sker när vattennivån understiger 50 procent.  

För att reglera nivån finns en tryckgivare i botten på tanken som har ett mätområde mellan 0 Pa (P0%) 

och 27713 Pa (P100%). Vid mätvärdet 0 är vattennivån i samma nivå som givaren och vid fullt utslag så 

är tanken fylld upp till några centimeter över botten på röret som leder till avloppet.  

I Figur 29 visas en principskiss på hur de olika flödena interagerar i tanken. 

 

Figur 29. De olika vattenflödena i skrubbertanken 

Ur styrsystemet kan en procentsats avläsas vilken anger tankens fyllnadsnivå. Denna kan omvandlas 

till tryck genom att multiplicera fyllnadsnivån med maxvärdet P100%, se ekvation 25. 

                           (25) 



39 
 

För vidare beräkningar kan trycket räknas om till massa vatten enligt ekvation 26, där m är massan, P 

är trycket, A är tankens tvärsnittsarea och g är tyngdaccelerationen. 

  
   

 
        (26) 

Massan kan beräknas för två tidpunkter och genom att subtrahera det lägre värdet (m1) från det 

högre (m2) kan ett massflöde (  ) beräknas om mättiden, t, är känd, se ekvation 27. 

   
     

 
       (27) 

4.8 Fläktar 
Detta kapitel beskriver de olika fläkttyperna som nyttjas i de undersökta systemen och dess 

funktioner. Som underlag för denna del har kapitel 4.3 ur boken Energi och teknik del 1, skriven av 

Henrik Alvarez använts. 

4.8.1 Fläkttyper 

De två återkommande fläkttyperna i det undersökta systemet är radial- och axialfläktar. Fläktar 

används för att öka totaltrycket i en kanal.  

Då en radialfläkt, Figur 30, nyttjas kommer gasens flödesriktning ändras med 90°. Fläkten ökar gasens 

tryck delvis genom att utnyttja gasens centrifugalkraft och kan därför kallas för centrifugalfläkt. 

Beroende av vad som vill uppnås kan fläktens hjulbricka vara uppbyggd på olika sätt. Genom att 

använda ett fläkthjul med bakåtböjda skovlar kan fläkten erhålla en låg ljudnivå och en hög 

verkningsgrad på upp till 85 procent. Nackdelar med bakåtböjda skovlar är att reglerförlusterna då 

regleringsspjäll används är större än för övriga skovlar. En annan nackdel är att den kräver ett högre 

varvtal vid samma förhållanden, så som hjuldiameter och utrymme i hjul.  En hjulbricka med 

framåtböjda skovlar ger, för ett bestämt varvtal, en högre totaltrycksökning. Nackdelen är att 

verkningsgraden är lägre än för bakåtböjda skovlar men då fläktens periferihastighet och varvtal är 

låga kan komponenterna utformas med klenare dimensioner. 

 

Figur 30. Radialfläkt (Källa: flaktcomp.se, 2013) 
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En axialfläkt ändrar inte flödets riktning utan enbart trycket med hjälp av ett propellerhjul. Dessa 

fläktar är avsedda att transportera gaser genom att nyttja en liten tryckökning. En bild på denna fläkt 

visas i Figur 31. Gemensamt för de två fläkttyperna är att totaltrycket ökar över fläkten.     

 

Figur 31. Axialfläkt (Källa: ekbflaktar.se, 2013) 

Fläktens placering är viktig för att minimera energibehovet. Fläkten bör placeras på den position där 

flödet är som kallast. Detta då gasens volym är mindre vid en kallare temperatur jämfört med en 

varmare. Det är därför önskvärt att till exempel placera fläkten så långt ut i en varm frånluftskanal 

som är tekniskt möjligt. 

4.8.2 Reglering av fläktar 

Beroende på vilket gasflöde som vill uppnås i kanalen samt vilken typ av fläkt som studeras så kan 

regleringen av fläkten vara utformad på fyra olika sätt. Detta kan ske genom strypreglering, 

ledskenereglering, vridbara skovlar eller varvtalsreglering. 

Vid strypreglering nyttjas spjäll för att ändra motståndet i gaskanalen, se Figur 32 nedan. På detta 

sätt kan en trycksänkning nås. Nackdelen med denna metod är den låga verkningsgraden som 

uppstår. 

 

Figur 32. Strypspjäll 

Ledskenereglering är en typ av spjällreglering men här styrs inflödesriktningen genom att 

ledskenornas blad vinklas i radiell led. När dessa blad är vinklade parallellt med flödesriktningen 

kommer fläkten och flödet inte påverkas nämnvärt. Genom att vinkla spjällen kommer den inkomna 

luftströmmen att erhålla en roterande rörelse. Detta genom att bladen riktas på ett sätt så att en 
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medrotation av den inkommande luften erhålls, sett från fläktens riktning. Denna metod medför en 

trycksänkning och har även något bättre verkningsgrad jämfört med strypreglering med spjäll. Figur 

33 nedan visar hur spjälltypen ser ut. 

 

Figur 33. Ledskenespjäll (Källa: itk-envifront.se, 2013) 

Ett annat sätt att erhålla reglerbarhet för axialfläktar är att förse fläkten med vridbara skovlar och på 

så sätt fås en god driftekonomi inom ett stort arbetsområde. 

Den reglermetod som är att föredra är varvtalsreglering. Vid denna typ av reglering styrs fläktens 

varvtal genom att effekten varieras. Detta är den reglering med bäst verkningsgrad och som även har 

störst reglerområde. Nackdelen är investeringskostnaden som är betydligt högre än för till exempel 

spjäll. 

 I Figur 34 jämförs fläktens belastning för de olika reglermetoderna. 

 

Figur 34. Reglermetoders bidrag till en minskad belastning på fläktmotorerna (Källa: Gavelin, 1999) 
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4.9 Effekt i trefassystem och likströmssystem 
Som underlag för denna del har kapitel 1, enfas och trefas växelström, ur boken Elkraft teknik, 

skriven av Thomas Franzén och Sivert Lundgren, använts. 

Ett trefassystem är uppbyggt av tre olika spänningar med samma amplitud. De kallas fasspänning och 

de har 120˚ fasförskjutning sinsemellan. Fasspänningen beräknas utifrån ekvation 28 där    är 

amplituden på spänningen, ω är vinkelfrekvensen för växelströmen och γ är fasförskjutningen (0°, 

120° eller 240°). I Figur 35 går det att se hur faserna förhåller sig till varandra. Spänningen mellan två 

faser kallas huvudspänning och den beräknas genom att subtrahera en av fasspänningarna från en 

annan. 

                         (28) 

 

Figur 35. De tre fasspänningarnas förhållande till varandra 

Strömmen som transporteras i de tre ledningarna, linjeströmmen, är fasförskjuten vinkeln ϕ i 

förhållande till spänningen. Vinkeln ϕ kan i vissa fall vara noll. Strömmen beror även på amplituden     

och vinkelfrekvensen ω. Vid beräkningar används ekvation 29. 

                         (29) 

Aktiv effekt, P, är den effekt som överförs till nyttigt arbete i en apparat. Vid beräkningar används 

ohms lag, det vill säga av samma ekvation som vid beräkning av effekt vid likström. Den stora 

skillnaden är att fasspänningen och linjeströmmarna varierar med tiden. Medeleffekten beräknas 

med hjälp av ekvation 30.  

  
 

 
             

 
   

 

 
                (30) 

Uf och IL i ekvation är fasspänningens respektive linjeströmmens effektivvärde. 

När en induktiv eller kapacitiv last är ansluten uppstår en förskjutning mellan spänningen och 

strömmen. Ett exempel på en induktiv last är en motor. Fasförskjutningen innebär att all tillförd 

effekt inte blir till nyttig effekt. Den extra effekten som uppstår kallas reaktiv effekt, Q, och den kan 

ses som en förlust då den tillförs från elnätet men inte används för att driva någon maskin. För att 

beräkna denna användes ekvation 31.  
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                 (31) 

Den skenbara effekten, S, är den verkliga effekten som en apparat använder från elnätet. Vid 

beräkningar används ekvation 32.  

             (32) 

4.10 Ekonomiska beräkningar för investering 
För att beräkna lönsamheten av en investering kan olika metoder nyttjas. Detta kapitel baseras på 

information hämtad ur boken Företagsekonomi 100 (upplaga 14), kapitel 20, skriven av Per-Hugo 

Skärvad och Jan Olsson. För de investeringarna som presenteras i denna rapport har två passande 

metoder valts ut i form av kapitalvärdesmetoden och paybackmetoden. 

Då kapitalvärdesmetoden, även kallad nuvärdesmetoden, används jämförs alla in- och 

utbetalningarna. Nuvärdet beräknas enligt ekvation 33. De framtida investeringsöverskotten kommer 

att diskonteras och på så sätt erhålla ett nuvärde. Nuvärdesfaktorn beräknas enligt ekvation 34 med 

hjälp av kalkylräntan. Kalkylräntan varierar från företag till företag men brukar variera mellan 15 till 

25 procent. 

             
 

      
  

 

      
   

      (33) 

               
 

      
     (34) 

där 

r= kalkylräntan [-] 

n= ekonomisk livslängd [-] 

a= investeringsöverskott = inbetalning per år – utbetalning per år [SEK] 

R= restvärde [SEK] 

G= grundinvestering [SEK] 

Då värdet som beräknats fram är positivt kommer investeringen vara lönsam. Då grundinvesteringen 

för olika investeringsalternativ varierar stort kan det beräknade värdet vara missvisande för ett 

företag med kapitalbegränsningar. I dessa fall kan kapitalvärdeskvoten beräknas för att ranka 

alternativen. Denna metod visas i ekvation 35.  

                    
       

                  
   (35) 

Paybackmetoden ger en grov bild av återbetalningstidens längd för en investering. Detta då den ej 

tar hänsyn till räntesatser. Återbetalningstiden beräknas enligt ekvation 36. 

                  
 

 
     (36) 
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5 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet har genomförts. 

5.1 Förstudie och planering 
En undersökning av torkpartiets energibehov samt flöden krävdes för att erhålla ett tillräckligt 

underlag för presentation av alternativa åtgärder för framtida investeringar och effektiviseringar. För 

att möjliggöra detta genomfördes en grundlig förstudie samt planering.  

Förstudien bestod av informationssökning samt inläsning av relevant litteratur, där bland annat 

processen för kartong- och papperstillverkning presenterades. Information gavs även från Fiskeby 

Board AB i form av möten med delaktig personal men även genom tilldelade kompendium där 

företagets process, maskin och de olika kringsystemen presenterades. Syftet med förstudien var att 

skapa en förståelse för hur tillverkningsprocessen och de omgivande systemenen integrerade med 

varandra. 

Under förstudien genomfördes även ett antal intervjuer med personal, som arbetade inom 

produktionen, för att få en bättre helhetssyn hur systemen fungerade och samverkade. Genom 

denna kontinuerliga kontakt underlättades utformningen av åtgärdsförslag senare under arbetets 

gång. 

Då tillräcklig kunskap om det betraktade systemet uppnåtts påbörjades planeringsarbetet inför de 

kommande mätningarna. Detta innefattade planering av lämpliga mätpunkter, vilka parametrar som 

krävdes för de senare beräkningarna, tidpunkter för mätning av de betraktade driftfallen, bokning av 

mätinstrument samt kontakta personal som bistod vid effektmätning och ångmätning. Före och efter 

elmätningarna genomfördes möten med personal som utförde elmätningarna för att diskutera vilka 

parametrar som var av intresse. 

5.2 Mätningar 
I denna del beskrivs den mätutrustning som användes samt hur mätningarna genomfördes. Syftet 

med mätningarna var att samla in relevant data som ej loggades i styrsystemet.  

Mätningarna utfördes för fyra olika driftfall vilka var då ytvikten 300 g/m2, 350 g/m2 samt 450 g/m2 

tillverkades under vinterkörning samt då ytvikten 450 g/m2 tillverkades under sommarkörning. 

Denna mätning under sommarkörning inkluderade enbart värmeåtervinningsaggregaten samt den 

återvunna frånluften från infratorkarna. Utifrån dessa variationer av driftfall kunde en helhetsbild av 

hur bland annat luftflöden, temperatur och ångförbrukning varierade med avseende på produktion 

samt säsong. Mätningarna för ytvikten 450 g/m2 under vinterkörning utfördes 18-20 februari 2013 

samt 13 mars 2013 och sommarkörningen för samma ytvikt gjordes den 16 april 2013. När det gäller 

300 g/m2 utfördes vinterkörningen den 15 mars och för 350 g/m2 den 12 april. Med avseende på det 

stora antalet mätpunkter utfördes momentana mätningar och värden på till exempel flödet och 

temperaturerna antogs vara konstanta under samma driftfall. De uppmätta värdena visas i bilaga 1-5. 

Utifrån dessa data genomfördes sedan energianalyser för att skapa en uppfattning av hur systemen 

arbetar och därigenom möjliggöra analyser för åtgärdsförslag. 

5.2.1 Mätutrustning 

För att bestämma flöden och dynamiskt tryck har universalinstrumentet Swema 3000 använts 

tillsammans med olika givare. Givarna som användes var teleskopvarmtrådsgivare och pitotrör. Vid 
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uppmätningar av temperatur har Swema 3000 samt Center 309 nyttjas. De givare som användes var 

termoelement av typ K. För att mäta totaltrycket användes mätinstrumentet Testo 510 och för 

flödesmätning där pitotrör och teleskopvarmtrådsgivare var begränsade användes en 

vinghjulsanemometer av märket KIMO LV110. Produktdata som presenteras är hämtade från 

respektive produktspecifikation.  

5.2.1.1 Swema 3000 

Swema 3000 är ett universalinstrument för mätning av luftflöde, lufthastighet, tryck, temperatur 

samt relativ fuktighet. Instrumentet kräver inkoppling av extern givare utformad för ändamålet. 

Beroende på vad som ska mätas samt hur mätpunkten är utformad så finns ett antal olika program 

att välja under programmenyn. Figur 36 nedan visar en bild på instrumentet. 

 

Figur 36. Swema 3000 

5.2.1.2 Testo 510 

Testo 510 är en differenstryckmätare för mätområdet 0 till 100 hPa. Instrumentet visas i Figur 37. 

Noggrannheten är ±0,1 hPa + 1,5 % av mätvärdet och ger därför ett grovt parametervärde. (Nordtec 

A, 2013) 
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Figur 37. Testo 510 

5.2.1.3 Center 309, temperaturlogger med fyra ingångar 

Center 309 är ett instrument för att mäta temperatur och kräver inkoppling av externa 

temperaturgivare av typ K. Instrumentet har fyra kanaler och kan därav mäta fyra olika temperaturer 

momentant. Instrumentet är loggande och kan även visa min och max värden. Noggrannheten för 

det mätintervall som förelåg var ±1°C ± 0,2 % av uppmätt värde. (Centertek, 2013) 

5.2.1.4 Teleskopvarmtrådsgivare, SWA 31 

Varmtrådsgivaren används för att erhålla luftflöde, lufthastighet samt temperatur och kan ses i Figur 

38. Noggrannheten på denna givare är ±0,05 m/s ± 4,5 % av mätvärdet samt ±0,3°C ± 1 % av 

mätvärdet och kan användas då gasen har en relativ fuktighet under 80 procent (Swema, 2013). 

Givaren består av en tvärgående tråd vilken värms upp av en elektrisk ström. Luftflödet som ska 

mätas kommer att kyla ner tråden vilket även kommer påverka trådens temperatur. Då luftflödet 

ökar kommer även avkylningshastigheten av trådens temperatur att öka vilket resulterar i en 

minskad resistans. Utifrån denna resistansvariation beräknas flödet. På liknande sätt avläses 

temperaturen. En nackdel med denna teknik är att trådarna måste vara tunna för att kunna kylas 

snabbt. Detta resulterar i en ömtålighet varför maxflödet på mätpunkten ej får överstiga 30 m/s. En 

annan nackdel är att det beräknade flödet är baserat på ett torrt flöde vilket begränsar givarens 

användningsområde (Spirometri, 2013). 
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Figur 38. SWA 31 

5.2.1.5 Pitotrör 

Ett pitotrör är en typ av givare som mäter stationär- samt totaltryck, Figur 39. Utifrån dessa tryck 

beräknas differenstrycket vilket även kallas för dynamiska trycket. Med dessa tryck kan 

mätinstrumentet Swema 3000 beräkna luftflöde och lufthastighet med hjälp av inbyggda ekvationer 

baserade på Bernoullis ekvation. De inbyggda beräkningarna tar inte hänsyn till variationer av 

fuktinnehåll i olika luftflöden, utan en konstant densitet nyttjas. Vid krav på noggrannhet föredras 

därför mätning av tryck för att sedan beräkna flödet manuellt med hjälp av uppmätt våt- samt 

torrtemperatur. 

 

Figur 39. Pitotrör 

5.2.1.6 Vinghjulsanemometer, KIMO LV110 

KIMO LV110 är en vinghjulsanemometer med display vilken mäter lufthastighet, luftflöde och 

temperatur, se Figur 40. Instrumentet är lättanvänt och används för öppna kanaler. Instrumentet kan 

beräkna ett medelvärde samt logga max och min värden. Noggrannheten för instrumentet är ±0,2 

m/s ±3 % av mätvärdet, ±0,2°C ±2 % av mätvärdet och ±10 m3/h ±3 % av mätvärdet. (Kimo 

Instrument, 2013) 
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Figur 40. KIMO LV110 

5.2.1.7 Temperaturgivare 

Termogivare typ K består av två metalltrådar vilka är sammansvetsade i mätpunkten men i övrigt 

isolerade från varandra. Metalltrådarna består av en krom-nickellegeringstråd och en nickeltråd. Vid 

temperaturskillnad uppstår en termoelektrisk spänning i metallerna. Eftersom trådarna är 

sammansvetsade så kommer en potentialskillnad att uppstå vilket instrumentet använder för att 

beräkna en temperatur. Mätområdet för givaren är -40 till 1000°C och noggrannheten ligger på 

±0,004°C *                    . Vad som ska tas i beaktning är att temperaturen som avläses i 

Swema 3000 är avrundad till en decimal (Nordtec B, 2013). Figur 41 visar en bild på denna givare. 

 
Figur 41. Temperaturgivare av typ K samt skosnöret som användes 

5.2.1.8 Effektmätare 

För att mäta ström, spänning och effekt nyttjades instrumentet Dranetz power visa, se Figur 42. Det 

är ett portabelt instrument med åtta kanaler som mäter de önskade värdena med hjälp av 
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strömtänger och kablar. En strömtång är ett instrument som omsluts runt ledaren och mäter ström 

utan att kretsen bryts. Dranetz power visa har möjlighet att mäta spänning mellan 1 och 600 Volt 

samt ström mellan 1 och 3000 Ampere. Mätosäkerheten på uppmätta värden är 0,1 procent. Utöver 

denna osäkerhet kan värdet variera med 0,05 procent mellan högsta och minsta uppmätta värde. Vid 

mätningarna mättes ström på varje fas samt spänningen mellan respektive fas och nolledaren. 

(Dranetz, 2013) 

 

Figur 42. Dranetz power visa 

5.2.2 Val av mätpunkter 

För att erhålla ett bra mätresultat av hastighet, flöde och tryck så bör mätning utföras då laminär 

strömning föreligger. Detta tillstånd uppstår då mätpunkten till exempel är placerad med en 

raksträcka om minst fem diametrar innan samt två diametrar efter mätpunkten för en cirkulär kanal. 

Liknande krav finns även för kvadratiska kanaler. Om dessa krav ej uppfylls kommer flödet vara delvis 

alternativt helt turbulent vilket kommer att påverka mätresultatets noggrannhet negativt.  

När mätpunkterna valts ut har detta tagits i beaktning och de mest lämpade placeringarna har valts. 

Den största delen av mätpositionerna har dock ej uppfyllt kraven för laminär strömning då 

mätpunkter som uppfyller dessa krav i praktiken är ytterst sällsynta. Hur många och vilken placering 

mätpunkterna hade, sett till kanalernas tvärsnitt, valdes utifrån flödesprotokollet, se bilaga 11. I de 

fallen där det saknats mätpunkter har hål borrats i kanalerna om detta varit möjligt. 

I Figur 43-Figur 46 nedan redovisas var mätpunkterna placerades och Tabell 2-Tabell 5 förklarar vilka 

data som har mätts upp. 

I Figur 43 samt Tabell 2 har färger och förkortningar delats in enligt följande: 

Gul: Tilluft till mellantak (M) 

Röd: Värmeväxlad tilluft till torkkåpan (T) 

Grön: Fuktig frånluft från torkkåpan (V) 

Blå: Skrubbervatten (S) 

Grå: Uppvärmd luft till efterbehandlingen (EB) 

Brun: Frånluft infravärmare till torkkåpan (I) 
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Figur 43. Mätpunkternas placering vid värmeåtervinningssystemet för torkkåpan 

Tabell 2. Beskrivning av de olika mätpunkterna vid värmeåtervinningssystemet 

Värmeåtervinningsaggregat 1-7   

nr Position uppmätt data 

M1 Tilluft utifrån (värmeåtervinningsaggregat 1) Torr- samt våttemperatur, flöde 

M2 
Tilluft efter värmeväxling 
(värmeåtervinningsaggregat 1) Torr- samt våttemperatur 

M3 
Tilluft till mellantak (värmeåtervinningsaggregat 
1) Torr- samt våttemperatur, tryck 

M4 Tilluft utifrån (värmeåtervinningsaggregat 3) Torr- samt våttemperatur 

M5 
Tilluft efter värmeväxling 
(värmeåtervinningsaggregat 3) Torr- samt våttemperatur 

M6 
Tilluft till mellantak (värmeåtervinningsaggregat 
3) Torr- samt våttemperatur, tryck 

M7 Tilluft utifrån (värmeåtervinningsaggregat 5) Torr- samt våttemperatur 

M8 
Tilluft efter värmeväxling 
(värmeåtervinningsaggregat 5) Torr- samt våttemperatur 

M9 
Tilluft till mellantak (värmeåtervinningsaggregat 
5) Torr- samt våttemperatur, tryck 

M10 Tilluft utifrån (värmeåtervinningsaggregat 7) Torr- samt våttemperatur, flöde 

M11 
Tilluft efter värmeväxling 
(värmeåtervinningsaggregat 7) Torr- samt våttemperatur 

M12 
Tilluft till mellantak (värmeåtervinningsaggregat 
7) Torr- samt våttemperatur, tryck 

T1 
Tilluft från maskinsal 
(värmeåtervinningsaggregat 2) Torr- samt våttemperatur, flöde 

T2 
Blandad tilluft efter värmeväxling samt luft från 
infra 5 (värmeåtervinningsaggregat 2) Torr- samt våttemperatur 

T3 
Tilluft efter ångbatteri 
(värmeåtervinningsaggregat 2) Torr- samt våttemperatur 

T4 
Tilluft från maskinsal 
(värmeåtervinningsaggregat 6) Torr- samt våttemperatur, flöde 

T5 
Blandad tilluft efter värmeväxling samt luft från 
infra 5 (värmeåtervinningsaggregat 6) Torr- samt våttemperatur 

T6 
Tilluft efter ångbatteri 
(värmeåtervinningsaggregat 6) Torr- samt våttemperatur 
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V1 Våtluft in (värmeåtervinningsaggregat 2) Torr- samt våttemperatur 

V2 Våtluft in (värmeåtervinningsaggregat 1) Torr- samt våttemperatur 

V3 Våtluft ut (värmeåtervinningsaggregat 1) Torr- samt våttemperatur, tryck 

V4 Våtluft in (värmeåtervinningsaggregat 3) Tagit data från V1 

V5 Våtluft ut (värmeåtervinningsaggregat 3) Torr- samt våttemperatur, tryck 

V6 Våtluft in (värmeåtervinningsaggregat 4) Tagit data från V1 och V9 

V7 Våtluft in (värmeåtervinningsaggregat 5) Tagit data från V9 

V8 Våtluft ut (värmeåtervinningsaggregat 5) Torr- samt våttemperatur, tryck 

V9 Våtluft in (värmeåtervinningsaggregat 6) Torr- samt våttemperatur 

V10 Våtluft in (värmeåtervinningsaggregat 7) Torr- samt våttemperatur 

V11 Våtluft ut (värmeåtervinningsaggregat 7) Torr- samt våttemperatur, tryck 

S1 
Skrubbervatten in (värmeåtervinningsaggregat 
3) Effekt (från datasystem) 

S2 
Skrubbervatten ut (värmeåtervinningsaggregat 
3) Effekt (från datasystem) 

S3 
Skrubbervatten in (värmeåtervinningsaggregat 
5) Effekt (från datasystem) 

S4 
Skrubbervatten ut (värmeåtervinningsaggregat 
5) Effekt (från datasystem) 

EB1 
Tilluft för värmeväxling 
(värmeåtervinningsaggregat 4) Torr- samt våttemperatur, flöde 

EB2 
Tilluft efter värmeväxling 
(värmeåtervinningsaggregat 4) Torr- samt våttemperatur 

EB3 
Tilluft utan uppvärmning 
(värmeåtervinningsaggregat 4) Torr- samt våttemperatur, flöde 

EB4 Blandad tilluft till EB Torr- samt våttemperatur 

I12 Tilluft från infra 5   
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I Figur 44 och Tabell 3 står förkortningarna H för hetluft och färger delats in enligt följande: 

Blå: Värmeväxlad tilluft 

Grön: Frånluft 

Brun: Uppvärmd tilluft 

Lila: Värmeväxlad frånluft 
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Figur 44. Mätpunkternas placering vid hetluftsystemet 

Tabell 3. Beskrivning av de olika mätpunkterna vid hetluftsystemet 

Hetluftsystemet   

nr Position uppmätt data 

H1 Tilluft utifrån Torr- samt våttemperatur 

H2 Värmeväxlad tilluft till hetluftskåpa 3 Torr- samt våttemperatur, tryck 

H3 Värmeväxlad tilluft till hetluftskåpa 1 och 2 Torr- samt våttemperatur, tryck 

H4 Frånluft hetluftskåpa 3 Torr- samt våttemperatur, tryck 

H5 Frånluft hetluftskåpa 3 för värmeväxling Torr- samt våttemperatur, tryck 

H6 Frånluft hetluftskåpa 2 Torr- samt våttemperatur, tryck 

H7 Frånluft hetluftskåpa 2 till ångbatteri Torr- samt våttemperatur 

H8 Frånluft hetluftskåpa 1 till ångbatteri Torr- samt våttemperatur, tryck 

H9 Tilluft hetluftskåpa 3 efter ångbatteri Torr- samt våttemperatur, tryck 

H10 Tilluft hetluftskåpa 2 efter ångbatteri Torr- samt våttemperatur, tryck 

H11 Tilluft hetluftskåpa 1 efter ångbatteri Torr- samt våttemperatur, tryck 

H12 Frånluft värmeväxling Torr- samt våttemperatur 
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I Figur 45 och Tabell 4 står förkortningarna I för infravärmare och färger delats in enligt följande: 

Rosa: Tilluft från maskinsal 

Blå: Tilluft från ute 

Röd: Uppvärmd luft 

Brun: Luft till torkkåpan 

Lila: Luft till maskinsal 
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Figur 45. Mätpunkternas placering vid infravärmarna 

Tabell 4. Beskrivning av de olika mätpunkterna vid infravärmarna 

Infra   

nr Position uppmätt data 

I1 Tilluft från maskinsal (infra 1) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I2 Tilluft från maskinsal (infra 2) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I3 Tilluft från luvent (infra 3) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I4 Tilluft från maskinsal (infra 4) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I5 Total tilluft (infra 5) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I6 Tilluft utifrån (infra 5) Torr- samt våttemperatur, flöde 

I7 Frånluft till övre fickventilation (infra 2) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I8 Frånluft till torkkåpa torkgrupp 5 (infra 2) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I9 Frånluft till undre fickventilation (infra 3 och 4) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I10 Frånluft till torkkåpa torkgrupp 6 (infra 3 och 4) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I11 Total frånluft (infra 5) Torr- samt våttemperatur, tryck 

I12 
Frånluft till värmeåtervinningsaggregat 2 och 
värmeåtervinningsaggregat 6 (infra 5) Fås från I11 och I13 

I13 Frånluft ut till omgivningen (infra 5) Torr- samt våttemperatur, flöde 
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I Figur 46 och Tabell 5 står L för luvent. Den blå färgen är utomhustempererad luft och den gula 

färgen luft från maskinsal. 

L3

Luvent 2 Luvent 1

L4 H5 L2L1

 

Figur 46. Mätpunkternas placering vid luvent 1 och 2 

Tabell 5. Beskriver de olika mätpunkterna vid luvent 1 och 2 

Luvent 1 och 2   

nr Position uppmätt data 

L1 Tilluft till maskinsal (Luvent 1) Torr- samt våttemperatur, tryck 

L2 Tilluft till maskinsal (Luvent 1) Torr- samt våttemperatur, tryck 

L3 Tilluft till maskinsal (Luvent 2) Torr- samt våttemperatur, tryck 

L4 Tilluft till maskinsal (Luvent 2) Torr- samt våttemperatur, tryck 

L5 Tilluft till infra 1-2-3-4 (Luvent 2) Torr- samt våttemperatur, tryck 

 

5.2.3 Flödes- samt tryckmätning 

För att mäta flöden har tre olika typer av metoder nyttjats. Den metod som föredrogs bestod av att 

mäta dynamiskt tryck med ett pitotrör samt totaltryck med Testo 510 och metoden användes för 

mätningar över slutna kanaler. Båda instrumenten användes eftersom totaltrycket ofta låg utanför 

mätintervallet för Swema 3000. Mätpunkternas placering vid mätning av dynamiskt tryck, sett till 

kanalernas tvärsnitt, valdes utifrån flödesprotokollet, se bilaga 11. När totaltrycket avlästes nyttjades 

enbart en mätpunkt. Genom att mäta dynamiskt- och totaltryck istället för att använda Swema 3000 

inbyggda flödesberäkning kunde ett mer tillförlitligt värde på flödet beräknas. Detta då den inbyggda 

beräkningen i Swema 3000 ej tar hänsyn till den fuktiga luftens densitet utan använder torr lufts 

densitet. 

Det andra sättet att mäta flöde var med en vinghjulsanemometer. Denna form av flödesmätning 

föredrogs vid öppna kanaler. 

Det tredje sättet att mäta flöde var med en varmtrådsanemometer. Denna metod användes vid 

insugsfilter där luften antogs vara torr. I denna metod sveptes varmtrådsanemometern över ytan för 

att fånga upp luftströmmar. Genom att ställa in instrumentet på insugets area erhölls sedan ett 

genomsnittsflöde. En nackdel med denna metod är svårigheten att få ett liknande resultat vid 

upprepade mätningar och därför kan resultatet erhålla en hög osäkerhet varav denna metod 

nyttjades då de två föregående metoderna ej gick att tillämpa.  

5.2.4 Mätning av torr- samt våttemperatur 

För att erhålla torr- samt våttemperaturen användes termoelement av typ K. Positionen för dessa 

mätningar var i mitten av kanalens tvärsnitt. För våttemperaturmätning användes en våt strumpa, i 

form av ett skosnöre, vilket applicerades på termoelementet. Genom att givaren kyls i proportion 

med avdunstningen kan våttemperaturen avläsas.  
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5.2.5 Mätning av vattenflöde 

För att kunna ställa upp en vattenbalans för torkkåpan behövdes flödet av tillfört spritsvatten mätas 

upp, då datasystemet ej loggade detta. 

Spritsvattnet används för att återfukta kartongmassan då delar av den torkats för fort. Detta kommer 

i vattenbalansen vara en post som tillförs systemet. För att kunna mäta flödet öppnades respektive 

slöts ett antal ventiler för att leda allt vatten till ett utlopp. En hink med känd volym ställdes under 

utloppet och fylldes under ett tidsintervall. Utifrån den uppmätta volymen och tiden kunde 

vattenflödet beräknas.  

5.2.6 Metod vid mätning av till- och frånluft i hetluftsystemet 

Vid mätpunkter där gasens relativa fuktighet var låg, hastigheten var stor och torrtemperaturen hög, 

uppstod problem att mäta våttemperatur. Detta inträffade vid hetluftsaggregatens till- och frånluft 

där hastigheten var över 10 m/s, torrtemperaturen var över 100°C och relativa fuktigheten var låg. 

Problemet grundade sig i att det stora luftflödet med den höga temperaturen torkade det fuktiga 

skosnöret som användes i en allt för snabb takt, trots återfuktning. Detta gjorde att mätinstrumentet 

ej hann ställa in sig på ett stabilt värde för våttemperaturen. 

Genom att leda ut en del av luftflödet i en vinkel av 90° mot flödesriktningen kunde temperaturen 

och hastigheten sänkas. Detta gjordes med hjälp av ett metallrör med en innerdiameter på 14 mm. 

Genom att sänka temperaturen och hastigheten så kunde torr- och våttemperaturen enkelt mätas. 

Utifrån dessa temperaturer kunde ett vatteninnehåll beräknas vilket kommer vara samma 

vatteninnehåll som för den varma luften som flödade i kanalen då ej kondensering inträffat i 

metallröret. Med hjälp av den varma kanalluftens torrtemperatur och det beräknade 

vatteninnehållet kunde sedan våttemperaturen i kanalen beräknas. 

5.2.7 Mätning av elektrisk effekt 

För att få en uppfattning om elanvändningen i tork- samt bestrykningspartiet genomfördes en 

effektmätning av elektriskt drivna komponenter så som drivningsmotorer för torkcylindrarna, 

infravärmarna, fläktar, pumpar och kompressorer. Detta gjordes genom momentanmätning från 

ställverken för respektive mätpunkt för driftfallet 450 g/m2. De parametrar som mättes upp var 

ström, spänning, aktiv effekt samt effektfaktorn. 

5.2.8 Parametrar som kan påverka mätresultatet 

Vid beräkning av våtluftsflödet genom värmeåtervinningsaggregat 1 så ökades massflödet med fyra 

procent jämfört med flödet genom värmeåtervinningsaggregat 2. Detta på grund av att våtluft 

tillkommer genom luckan mellan de två värmeåtervinningsaggregaten. Antagandet om det ökade 

flödet grundar sig på mätningar vid luckan under driftstopp. 

Vid sammanställning av första mätningen för ytvikten 450 g/m2 visade det sig att vissa uppmätta 

värden gav ett felaktigt resultat. Detta berodde delvis på begränsning av mätutrustning men även på 

svåra förhållanden att mäta vissa punkter som exempel mätning av våttemperatur där luften var torr 

och hade ett högt flöde.  Dessa data mättes om vid en kompletterande mätning och utfallet 

resulterade i realistiska värden. 

Då mätning vid ytvikten 300 g/m2 utfördes återkom vissa orimligheter vid sammanställning av 

resultatet. Detta grundar sig i att förlusterna samt restposterna vid framtagna värmebalanser, som 

togs fram för värmeåtervinningsaggregaten, fick ett negativt värde. I detta fall gjordes inga 
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kompletterande mätningar utan de orimliga värdena approximerades utifrån tidigare mätningar, 

resultatet ses i Tabell 6. 

Tabell 6. Ändrade värden på orimliga mätningar för ytvikten 300 g/m
2
 

Position 
Uppmätt 
resultat 

[°C] 

Kompletterat 
resultat [°C] 

Våtluft ut 
värmeåtervinningsaggregat 1 

Torr: 57,5 
Våt: 56,7 

Torr: 55,0 
Våt: 54,0 

Våtluft in 
värmeåtervinningsaggregat 2 

Våt: 59,4 Våt: 61,0 

Våtluft in 
värmeåtervinningsaggregat 6 

Våt: 54,4 Våt: 57,4 

5.2.9 Känslighetsanalys 

För att skapa en förståelse för hur stort fel det beräknade massflödet kan få beroende av mätfel av 

de parametrar som mättes upp har en känslighetsanalys genomförts vilket Figur 47 illustrerar. Det 

massflöde som undersökts är våtluftsflödet som lämnar värmeåtervinningsaggregat 1 för driftfallet 

300 g/m2. Med denna graf som underlag kan det konstateras att de parametrar som är mest känsliga 

för variationer är våttemperaturen samt det dynamiska trycket. Ett mätfel på 10 procent kommer att 

påverka det beräknade massflödet med omkring 5 procent.  

 

 

Figur 47. Variation av den våta frånluftens massflöde utifrån mätfel på de uppmätta parametrarna vid driftfallet 300 
g/m

2 

5.3 Beräkningar 
Efter respektive mätserie har vi fört in mätdata i Microsoft Excel. I dokumenten har vi utifrån 

mätdata genomfört beräkningar för att få fram viktiga parametrar som exempelvis entalpi på ett 

fuktigt luftflöde. I vissa fall har programmet Engineering Equation Solver använts. Det är ett program 

med ett stort ämnesbibliotek där exempelvis förångningsentalpi vid ett specifikt tryck kan hämtas. 
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Utifrån uppmätta samt beräknade värden har värmebalanser samt olika massflödesbalanser 

utformats för att få en bra översikt hur det studerade systemet fungerar ur ett energiperspektiv. I 

den efterföljande analysen uppmärksammades avvikelser som möjligtvis skulle kunna leda till 

energieffektiva åtgärder. 

5.4 Åtgärdsförslag 
Utifrån de intressanta delarna av resultat och analys med potential att sänka energibehovet 

konstruerades ett antal åtgärdsförslag. Vid framtagning av åtgärdsförslagen har en kontinuerlig 

diskussion med personal från produktions- samt automationsavdelningen genomförts. Detta för att 

förslagen skulle vara realistiska nog att implementera både praktiskt och ekonomiskt. Vid 

framtagning av inversteringskostander nyttjades en tidigare projektering men i vissa fall användes 

även kunskap från personal med insikt om kostnader från underhållsavdelningen (Fiskeby Board AB, 

2008). 
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6 Resultat och analys 
I kapitlet redovisas resultatet av de beräkningar som utförts utifrån uppmätt data. De tabeller och 

figurer som redovisas består av jämförelser av relevant data mellan de olika driftfallen. Mer ingående 

resultat för de olika systemdelarna redovisas i bilaga 6-9. 

I Figur 48 nedan redovisas resultatet av mätningen för 300 g/m2 (vinter) i form av ett sankeydiagram. 

Vidare redovisas även vinter- samt sommarmätningarna för 450 g/m2 i Figur 49 och Figur 50. I dessa 

figurer består värmeförluster genom kåpan av dels transmissionsförluster genom kåpan men även 

för restposten vid beräkningarna. 

För driftfallet 350 g/m2 visas resultatet samt analysen enskilt i slutet av kapitlet. Detta beror på att 

kartläggningen för denna ytvikt endast genomfördes för att kunna genomföra beräkningar till 

åtgärdsförslagen varav dessa mätningar inte utfördes lika grundligt som för övriga driftfall. 

 

Figur 48. Resultat för energiflöden vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 
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Figur 49. Resultat för energiflöden vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

 

Figur 50. Resultat för energiflöden vid driftfallet 450 g/m
2 

(sommar) 
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6.1 Resultat elanvändning 
Vid effektmätningarna uppmättes ström, spänning, aktiv effekt samt effektfaktorn. Den skenbara 

samt reaktiva effekten har beräknats utifrån dessa värden. I Tabell 7 visas effekt samt ett medelvärde 

på effektfaktorn för fläktar och i Tabell 8 visas samma parametrar för motorer och pumpar.  

Tabell 7. Resultat av effektmätningen över fläktarna 

Fläktar 

Skenbar 
effekt 
[kVA] 

Aktiv 
effekt 
[kW] 

Reaktiv 
effekt 
[kVAr] 

Medelvärde 
effektfaktor [-] 

Värmeåtervinningssystem 
torkparti 

164 151 65 0,92 

Fickventilation 108 104 30 0,96 

Lokalventilation 63 56 28 0,89 

Infravärmare 256 236 96 0,92 

Hetluftskåpor 144 128 66 0,88 

  

Tabell 8. Resultat av effektmätningarna över motorerna och pumparna 

Motorer/pumpar 
Effekt 
[kW] 

Medelvärde 
effektfaktor [-] 

Motorer för drift av 
cylindrar i torkparti 

126 0,58 

Motorer till 
trycklufts-
kompressorer 

438 0,96 

Pumpar för 
kondensatsystem 

29 0,91 

6.2 Analys elanvändning 
Fläktarna, motorer för tryckluft samt pumparna arbetar alla med en hög effektfaktor. Den apparatur 

som har lägst värde är en av luventfläktarna som har en faktor på 0,85. Motorerna som driver 

cylindrarna har dock en väldigt låg effektfaktor och därmed en hög andel reaktiv effekt. 

6.3 Resultat värmeåtervinningsaggregat 
Tabell 9 visar luft- och vattenflöde för de olika driftfallen.  Mängden kondenserat vatten från 

våtluften var dubbelt så mycket vid driftfallet 450 g/m2 jämfört med 300 g/m2 vid vinterkörning, 

vilket även resulterade i ett tvåfaldigt energiinnehåll. Vid sommarkörning var det kondenserade 

vattnet betydligt mindre vilket kan förklaras av att mindre energi värmeväxlas i 

värmeåtervinningsaggregaten. 

Andelen energiinnehåll för det kondenserade vattnet i värmeåtervinningsaggregat 3 och 5 var även 

högre vid ytvikten 450 g/m2 än för 300 g/m2 vilket resulterar i ett effektivare utnyttjande av 

kondensatet då kondensatet från övriga värmeåtervinningsaggregat tappas ut i avloppet utan 

värmeåtervinning.  
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Tabell 9. Luft- samt vattenflöde för värmeåtervinningsaggregaten 

Luft- samt 
vattenflöde 

300 g/m2 
(vinter) 

450 g/m2 
(vinter) 

450 g/m2 
(sommar) 

Luftflöde in/ut [kgtl/s] 68,3 72,4 65 

    

Kondenserat vatten 
[kgH2O/s] 

2,4 4,6 1,3 

Effekt av kondensat [kW] 549 1042 318 

Effekt av kondensat från 
värmeåtervinningsaggregat 
3 och 5 [kW] 

308 628 216 

Andel energi kondensat 
värmeåtervinningsaggregat 
3 och 5 

0,562 0,602 0,680 

 

Tabell 10 visar några effektparametrar av relevans. Det går att utskilja vid vinterkörning att den 

återvunna effekten är likvärdig. Däremot varierar effektförlusterna och tillförd ånga. Vid 

sommarkörning återvinns mindre effekt vilket beror på en högre temperatur på den friska tilluften. 

Mängden tillförd ånga är även lägre vilket beror på att ett antal ångventiler har stängts. 

Tabell 10. Jämförelse av effekter för de olika driftfallen 

Jämförelse 
effekt 

   

Driftfall Återvunnen 
effekt VVX [kW] 

Effektförluster 
(transmission samt läckage) 

[kW] 

Tillförd ånga [kW] 

300 g/m2 (vinter) 5608 3215 670 

450 g/m2 (vinter) 5551 8898 949 

450 g/m2 (sommar) 3819 1671 428 
 

 

Vid undersökningen av ångflödet genom förbigångsventilerna för driftfallet 450 g/m2 (vinter) erhölls 

resultatet enligt Figur 51 nedan. Mellan tidpunkterna 11.45 och 12.00 var alla förbigångsventiler 

stängda. Utifrån grafen erhölls ett ångflöde på 0,375 ton per timma.   
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Figur 51. Graf av ångförbrukningen i återvinningssystemet 

6.4 Analys värmeåtervinningsaggregat 
I dagsläget nyttjas ingen reglering av våtluftsfläktarna i värmeåtervinningsaggregat 1, 3, 5 och 7, utan 

dessa fläktar arbetar konstant med full kapacitet. Att massflödet varierar vid tillverkning av 450 g/m2 

vid olika säsonger kan till viss del förklaras av att temperaturen på flödet som lämnar systemet är 

högre vid sommarkörning. Detta beror på att effektförlusterna och den återvunna effekten är lägre 

vilket resulterar i en högre temperatur. En högre temperatur resulterar i en större volym på luften 

vilket begränsar fläktarnas förmåga att trasportera bort samma luftmassa som tidigare.   

Resultatet visar även att 24 procent av den återvunna effekten kommer från värmeväxlingen mellan 

luft/vatten i värmeåtervinningsaggregat 3 och 5 vid vinterkörning. Dessa två 

värmeåtervinningsaggregat nyttjar dessutom värmeväxling luft/luft och den totala värmeväxlingen 

står för 62 - respektive 77 procent. I båda fallen står våtluftsflödet från värmeåtervinningsaggregat 3 

och 5 för omkring 60 procent av det totala våtluftsflödet. 

Vid sommarkörning så står värmeväxlingen mellan luft/vatten i värmeåtervinningsaggregat 3 och 5 

för 35 procent av den totala värmeväxlade effekten. Att procentsatsen är större beror på att 

lokalluftsfläktarna i värmeåtervinningsaggregat 3 är avstängda vilket leder till att mer effekt kan 

avges till skrubbervattnet. 

Mellan värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 är i dagsläget en lucka öppen, se kapitel 3.3.1. Denna 

bidrar till att mer luft ventileras ut från torkkåpan. Vid produktion av låga ytvikter till exempel 300 

g/m2 medför det att för mycket luft ventileras ut medan vid höga ytvikter som 450 g/m2 möjliggör 

den en fungerande produktion. 

När det gäller värmeåtervinningens ångtillförsel visade resultatet på att 0,375 ton ånga tillförs via 

förbigångsventilerna varje timme. Denna mängd ånga tillförs även under perioder där den 

uppvärmda luften redan erhåller en godtycklig temperatur. En undersökning av hur många timmar 

då utomhustemperaturen överstiger temperatur som skulle leda till frysning är därför av intresse för 

att möjligen kunna genomföra en energibesparing.  
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6.5 Resultat torkkåpa 
I Tabell 11 är olika nyckeltal uppställda för de två ytvikterna vid vinter- respektive sommarkörning. 

Den friska luften som tillförs systemet har relativt likvärdig effekt i de tre fallen. Det går emellertid att 

urskilja att den fuktiga luften som lämnar systemet för sommarfallet har betydligt högre 

energiinnehåll än vid vinterkörning. Detta beror på att mindre värme tas till vara i 

värmeåtervinningsaggregaten på grund av den högre temperaturen på tilluften och minskade 

tranmissionsförluster. I de tre fallen så avges en liknande mängd värme från skrubberloopen till 

omgivande system. 

Daggpunktstemperaturen på luften som lämnar systemet är högre vid produktion av högre ytvikter 

samt lägre vid sommarkörning kontra vinterkörning.  

Tabell 11. Jämförelse av effekter för de olika driftfallen 

Jämförelse effekt         

Driftfall MT ånga 
in [kW] 

LT ånga 
in [kW] 

Kondensat 
ut [kW] 

 Luft in 
[kW] 

Fuktig 
luft ut 
[kW] 

 Daggpunkts- 
temperatur 
frånluft [°C] 

Avgiven värme 
skrubbervatten 

[kW] 

300 g/m2 
(vinter) 

9987 14851 4732  7412 20632  57,1 1338 

450 g/m2 
(vinter) 

10221 16227 5038  7529 19479  59,1 1355 

450 g/m2 
(sommar) 

12010 14091 4971  7762 23073  57,8 1324 

 

        
          

Ur luftbalansen i Tabell 12 går det att urskilja att läckluften in i torkkåpan är mellan 48 och 59 

procent. Det kontrollerade tilluftsflödet är något större vid tillverkning av 300 g/m2 än vid 450 g/m2, 

detta resultat kan bero av mätfel då dessa flöden bör vara likvärdiga. Vid tillverkning av den lättare 

ytvikten används 12 procent mer luft för att transportera bort samma mängd vatten vilket medför att 

processen är mindre energieffektiv. 

Vid driftfallet för sommarkörning fungerar processen bra ur energisynpunkt då 17 procent mer 

vatten binds till varje kg torr luft kontra produktion av samma ytvikt vintertid. Detta beror på en 

snabbare produktionstakt den dagen som mätningen gjordes samt den höga temperaturen på 

frånluften vilket resulterade i att ett mindre massflöde luft transporterades ut varje sekund. 
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Tabell 12. Jämförelse mellan luftbalanser för de olika driftfallen 

Luftflöde in [kgtl/s]     

Driftfall 

Värme-
återvinnings-

aggregat 2 
och Infra 5 

Värme-
återvinnings-

aggregat 6 
och Infra 5 

Infra 2 Infra 3-4 Läckluft Spritsluft 

 

300 g/m2 
(vinter) 

12,3 13,6 3,5 4,3 34,4 0,1 
 

450 g/m2 
(vinter) 

10,6 11,2 3,7 4,3 42,5 0,1 
 

450 g/m2 
(sommar) 

11,5 
 

14,1 3,5 4,3 31,5 0,1 
 

Luftflöde ut [kgtl/s]    

 Våtluft 
värme-

återvinnings-
aggregat 1 

Våtluft 
värme-

återvinnings-
aggregat 3 

Våtluft 
värme-

återvinnings-
aggregat 5 

Våtluft 
värme-

återvinnings-
aggregat 7 

Totalt 
luftflöde 

in/ut 

Andel läckluft 
av totalt 
luftflöde 

Vattentransport 
[kgH2O/kgtl] 

300 g/m2 
(vinter) 

13,1 20,9 19,9 14,3 68,3 0,50 0,113 

450 g/m2 
(vinter) 

14,5 23,7 20,5 13,8 72,4 0,59 0,127 

450 g/m2 
(sommar) 

13,4 21,1 17,7 12,9 65,0 0,48 0,148 

 

I Tabell 13 visas vattenbalansen över torkkåpan. De största posterna för tillfört vatten är 

kartongmassa och spritsvatten. En skillnad mellan tjocklekarna är att mer vatten transporteras ut 

från värmeåtervinningsaggregat 7 jämfört med värmeåtervinningsaggregat 1 i driftfallet 450 g/m2. 

Vid 300 g/m2 transporteras emellertid mer vatten ut ur värmeåtervinningsaggregat 1.  
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Tabell 13. Vattenbalans över torkkåpan 

Vattenflöde in [kgH2O/s]     

Driftfall Värme-
återvinnings-

aggregat 2 
och Infra 5 

Värme-
återvinnings-

aggregat 6 
och Infra 5 

Infra 2 Infra 3-4 In 
läckage 

Sprits- 
vatten 

Kartong-
massa 

300 g/m2 
(vinter) 

0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 1,0 5,4 

450 g/m2 
(vinter) 

0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 1,0 6,8 

450 g/m2 
(sommar) 

0,4 0,6 0,1 0,1 0,3 1,0 7,2 

Vattenflöde ut [kgH2O/s]    

 Våtluft 
värme-

återvinnings-
aggregat 1 

Våtluft 
värme-

återvinnings-
aggregat 3 

Våtluft 
värme-

återvinnings-
aggregat 5 

Våtluft 
värme-

återvinnings-
aggregat 7 

Kondenserat 
vatten i 
värme-

återvinnings-
aggregat 3 

och 5 

Totalt 
vattenflöde 

in/ut 

 

300 g/m2 
(vinter) 

2,0 2,1 2,0 1,6 0,1 7,7  

450 g/m2 
(vinter) 

1,8 1,6 2,0 2,3 1,4 9,2  

450 g/m2 
(sommar) 

1,6 2,4 1,8 1,9 0,8 9,6  

 

Den rekommenderade nollnivån för torkkåpan kan ses i Figur 52 är placerad mellan de två grå 

linjerna. Det går att utläsa att nollnivån i dagsläget ligger under rekommenderade värden på 

förarsidan. Nollnivån ökar emellertid i mitten av kåpan vilket kan förklaras med att det är där den 

fuktiga luften sugs ut. För drivsidan hålls nollnivån inom det rekommenderade intervallet. 

 

Figur 52. Torkkåpans nollnivå vid driftfallet 450 g/m
2
 (Källa: Voith, 2013) 
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6.6 Analys torkkåpa 
Tilluften till torkkåpan består till stor del av läckluft. Enligt teorin bör läckluften vara 25 procent och i 

dagsläget är denna mellan 48 och 59 procent.  Vid tillverkning av 300 g/m2 bör tilluftsflödet ökas eller 

frånluftsflödes minskas med 17 kg/s och vid tillverkning av 450 g/m2 är den önskade förändringen 

15,2 kg/s vid sommarkörning och 24,4 kg/s vid vinterkörning. Det är möjligt att minska utflödet och 

öka inflödet på samma gång för att uppnå ett lagom stort läckflöde.  

Vid produktion av 450 g/m2 transporteras mer vatten bort i värmeåtervinningsaggregat 7 än i 

värmeåtervinningsaggregat 1. I fallet 300 g/m2 är fördelningen omvänd. Detta kan förklaras med att 

den största avdunstningen av vatten vid 450 g/m2 sker senare i torkpartiet då kartongen måste 

värmas försiktigt under en längre tid än 300 g/m2.  

Fukthalten på den torkade kartongen är något högre vid produktion av 450 g/m2 kontra 300 g/m2. 

Detta kan förklaras med att den lättare ytvikten värms till en högre torrhalt än vad som krävs. 

Daggpunktstemperaturen på den fuktiga frånluften är högre i fallet 450 g/m2 vilket kan förklaras med 

att mera ånga tillförs samt att den specifika uttransporten av vatten är något högre än för ytvikten 

300 g/m2.  En högre daggpunktstemperatur är gynnsam för värmeekonomin då en mindre mängd 

torr luft krävs för att transportera ut samma mängd vatten.  

6.7 Resultat infravärmare 
I Tabell 14 visas en värmebalans för hela infrasystemet. För ytvikten 300 g/m2 försvinner omkring 56 

procent av den tillförda energin till lokalen i form av läckluft samt lednings- och strålningsförluster. I 

fallet 400 g/m2 försvinner 49 procent i form av förluster.  

Vid produktion av 300 g/m2 är upprullningshastigheten på pope 352,9 m/min och för fallet 450 g/m2 

är den 227,9 m/min. Detta medför att hastigheten är ungefär 55 procent högre vid produktion av 

den lägre ytvikten.  

Tabell 14. Effektflödet för infravärmarna 

300 g/m2 
(vinter) 

Effekt in 
[kW] 

Effekt ut 
[kW] 

Infravärmare 
1,2,3,4,5 

2750 0 

Tilluft 1368 0 

Frånluft till 
torkparti 

0 1818 

Förluster 0 2299 
 

450 g/m2 
(vinter) 

Effekt in 
[kW] 

Effekt ut 
[kW] 

Infravärmare 
1,2,3,4,5 

2516 0 

Tilluft 1356 0 

Frånluft till 
torkparti 

0 1956 

Förluster 0 1915 
 

 

I Tabell 15 visas en luftflödesbalans över infravärmarsystemet vid ytvikten 300- och 450 g/m2. För 

ytvikten 300 g/m2 försvinner 7,7 kg luft per sekund till lokalen vilket motsvarar 42 procent av den 

tillförda luften. Motsvarande värde för 450 g/m2 är 6,2 kg per sekund vilket motsvarar 36 procent av 

det totala tilluftsflödet. Noteringsvärt är att för infravärmare 1 finns ingen värmeåtervinning vilket 

bidrar till att ungefär 250 kW värmer upp lokalen. 
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Värt att notera är även att fukthalten på pope för 300 g/m2 är 5,5 procent medan för 450 g/m2 är den 

6,3 procent. 

Tabell 15. Luftflödesbalanser över infrasystemet 

300 g/m2 
(vinter) 

Massflöde 
in [kg/s] 

Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 18,5 0,0 

Frånluft till 
torkparti 

0,0 10,8 

Läckluft 0,0 7,7 
 

450 g/m2 
(vinter) 

Massflöde 
in [kg/s] 

Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 17,3 0,0 

Frånluft till 
torkparti 

0,0 11,1 

Läckluft 0,0 6,2 
 

6.8 Analys infravärmare 
Från infrasystemet lämnar i dagsläget omkring 7 kg luft per sekund systemet som läckluft. Luften har 

en hög temperatur och skulle kunna användas till torkpartiet som substitut för den inläckande luften 

från källarutrymmet. 

Effekten som används av infravärmarna är endast 9 procent högre vid produktion av den lägre 

ytvikten trots att hastigheten är 55 procent högre än vid produktion av 450 g/m2. Då den tillförda 

bestrykningssmeten är av samma mängd oberoende av ytvikt bör samma effekt från infravärmarna 

kunna nyttjas för att torka smeten om banhastigheten är den samma. Med detta som grund är det 

möjligt att ett inställningsfel kan föreligga, ty en 55 procentig hastighetshöjning möjligen skulle kunna 

resultera i en högre effekthöjning än 9 procent.  

6.9 Resultat hetluftskåpor 
I Tabell 16 visas totalt massflöde, läckflöde, effekt ut från systemet före värmeväxling, värmeväxlad 

effekt, total tillförd effekt till kartongen, ångförbrukning samt övriga förluster. Vid tillverkning av 300 

g/m2 används mera ånga samtidigt som mera effekt lämnar systemet genom värmeväxlaren. För 

respektive driftfall är det totala läckflödet relativt litet men vid analys av varje hetluftskåpa för sig går 

det att urskilja ett betydande läckflöde i två av tre hetluftskåpor. I den tredje kåpan sugs det 

emellertid in mer luft än vad som tillförs vilket resulterar i ett litet totalt läckflöde för systemet 

hetluftskåpa 1 och 2. 

De övriga förlusterna som består av ledningsförluster är små för båda systemen vilket beror på att 

systemet i stort är bra isolerat. 
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Tabell 16. Effekt- samt luftflöden 

Driftfall Tot. 
massflöde 
in [kg/s] 

Läck-
flöde 
[kg/s] 

Effekt ut från 
systemet innan 
värmeväxlare 

[kW] 

Värmeväxlad 
effekt [kW] 

Total effekt 
till kartongen 

[kW] 

Ång-
förbrukning 

[kW] 

Övriga 
förluster 

(kW) 

300 
g/m2 
(vinter) 

H1: 5,1 
H2: 5,4 
H3: 7,0 

H1: -2,0 
H2: 1,3 
H3: 1,9 

688 231 4355 1080 559 

450 
g/m2 
(vinter) 

H1: 5,2 
H2: 5,6 
H3: 6,1 

H1: -2,2 
H2: 1,6 
H3: 1,1 

647 144 3391 925 573 

6.10 Analys hetluftskåpor 
I hetluftsystemet önskas ett visst undertryck. Detta för att den uppvärmda luften inte ska läcka ut till 

maskinsal. Hetluftsystemet kan delas in i två sektioner. En sektion för hetluftskåpa 1 samt 2 och en 

sektion för hetluftskåpa 3. Mätningarna som genomförts visar att det i nuläget föreligger ett 

övertryck i sektionen för hetluftskåpa 3 samt ett undertryck i sektionen med hetluftskåporna 1 och 2. 

När det gäller sektionen för hetluftskåpa 1 och 2 så föreligger dock enbart ett undertryck i den ena av 

de två hetluftskåporna. Detta då inga spjäll nyttjas för att styra flödet till respektive kåpa samtidigt 

som samma fläkt nyttjas för båda kanalerna. 

Från hetluftskåporna avges i dagsläget en betydande mängd luft till maskinsalen samtidigt som en 

del maskinsalsluft dras upp av den gemensamma frånluftsfläkten för hetluftskåpa 1 och 2. Resultatet 

visar att läckflödet ut till maskinsal är omkring 16-18 procent av den totala tilluften, beroende av 

driftfall, samtidigt som hetluftskåporna suger upp omkring 12-14 procent maskinsalsluft. Denna del 

av maskinsal är väldigt varm och av arbetsmiljöskäl kyls den omgivande luften av uteluft från 

luventventilationen. Utifrån dessa förutsättningar föredras en minskning av de två läckflödena för att 

sänka temperaturen vid bestrykningspartiet. 

6.11 Resultat Luvent 
I Tabell 17 visas hur luften från Luventerna fördelar sig. Omkring 7 procent används som kylluft till 

infravärmare 1, 2, 3 och 4. Resterande luft fördelar sig som lokalventilation till maskinsalen. I 

dagsläget finns ingen styrning av flödena och luft till maskinsal sprids längs hela lokalen. 

Tabell 17. Massflöden för infrasystemet 

Ytvikt 
[g/m2] 

Luft in 
[kg/s] 

Luft ut till 
infra 

1,2,3,4 
[kg/s] 

Luft ut till 
maskinsal 

[kg/s] 

300/450 109,0 7,4 101,7 

6.12 Analys Luvent 
Temperaturen i lokalen är i dagsläget ojämn med en betydligt lägre temperatur i vira- samt 

pressparti.  Som ett projekt under året ska mer kylluft styras till slutet av pappersmaskinen. Den 

främsta anledningen till detta är att ge en mer behaglig arbetstemperatur vid upprullningen där 
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mycket manuellt arbete sker.  Styrningen kommer därtill ge en jämnare temperatur längs 

pappersmaskinen än vad som är i dagsläget. 

6.13 Resultat mellantak 
I Tabell 18 visas hur temperaturen varierar på mellantak. Temperaturen är betydligt högre i början av 

maskinen än i slutet. Den relativa fuktigheten varierar också betydligt med ett maximalt värde på 60 

procent. 

Tabell 18. Temperatur samt relativ fuktighet för olika positioner på mellantak under vinter- och sammartid 

Vinter Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Relativ 
fuktighet 
(RH) [%] 

Frånluft genom 
trycktallrik till 
maskinsal (slutet av 
maskin) 

40,4 23 60 

Frånluft genom 
trycktallrik till 
maskinsal (mitten) 

43,1 19,9 35 

Frånluft genom 
trycktallrik till 
maskinsal (början av 
maskin) 

52,6 23 32 

 

Sommar Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Relativ 
fuktighet 
(RH) [-] 

Frånluft genom 
trycktallrik till 
maskinsal (slutet av 
maskin) 

42,3 22 50 

Frånluft genom 
trycktallrik till 
maskinsal (mitten) 

37,8 22,2 62 

Frånluft genom 
trycktallrik till 
maskinsal (början av 
maskin) 

46,7 22,5 42 

 

6.14 Analys mellantak 
Temperaturen varierar med ungefär 12°C beroende placering på mellantak. Även den relativa 

fuktigheten varierar mellan 32 och 60 procent. Anledningen till att det är högre temperatur i den del 

av mellantak som är ovanför vira- och pressparti är att risken för att den fuktiga luften kodenserar i 

taket där är högre än ovanför torkparti och bestrykningen.  

6.15 Resultat skrubbervattentank 
Nivån i skrubbervattentanken varierar vid produktion. Vid vissa tillfällen fylls tanken på medan det i 

andra tillfällen bildas ett överskott av vatten, som därav töms ut i avloppet. Tre driftfall jämfördes, se 
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Tabell 19, och resultatet visar på ett tydligt samband med hur mycket vatten som avdunstar från 

kartongmassan. I fallet 350 g/m2 ska den största mängden vatten per sekund transporteras bort från 

kartongmassan vilket resulterar i att skrubbertanken måste fyllas på. 

Tabell 19. Vattennivåns variation i skrubbertanken beroende på driftfall 

Ytvikt Tillfört 
vatten 

Avdunstat vatten från 
kartongmassan 

[kgH2O/s] 

Kommentar 

300 0 5,4 Överskott 

350 0,6 7,8 - 

450 0 6,8 Jämnvikt 

 

Värt att notera är att under de tre mätserierna så uppmärksammades att en mängd vatten lämnade 

systemet genom skorstenarna. Detta kan tyda på att en del vatten från skrubberloopen rycks med 

den fuktiga frånluften på grund av det höga luftflödet. Enligt en tidigare genomförd undersökning på 

företaget så beror detta bland annat på att luftflödet genom skrubbrarna är över 18 kg torrluft per 

sekund.  

6.16 Analys skrubbervattentank 
I resultat torkkåpa visades att den mängd vatten som transporteras ut genom de olika 

värmeåtervinningsaggregaten skiljer sig betydligt mellan olika driftfall. Detta medför att den relativa 

fuktigheten på den fuktiga frånluften som går igenom värmeåtervinningsaggregat 3, 4 och 5 även 

den varierar.  

Vid produktion av ytvikten 350 g/m2 har det fuktiga frånluftsflödet i skorstenarna i 

värmeåtervinningsaggregat 3 och 5 en temperatur som ligger väldigt nära daggpunktstemperaturen 

vilket inte är fallet för de andra analyserade driftfallen. Fuktkvoten minskar dessutom väldigt lite när 

det fuktiga våtluftsflödet passaerar genom de två värmeåtervinningsaggregaten. Hypotesen utifrån 

dessa ingångsvärden är att endast en liten mängd vatten kondenserar från den fuktiga luften vid 

detta driftfall samtidigt som en del vatten rycks med på grund av det något för höga frånluftsflödet i 

värmeåtervinningsaggregaten. 

Problemet som uppstår genom medryckningen av vattnet är att färskvatten måste tillföras till 

skrubberloopen. Under vintertid måste det tillförda vattnet värmas från omkring 1°C till 50°C. Detta 

kräver 123 kW vid påfyllning av 0,6 kg vatten per sekund, vilket var fallet vid mätningen på 350 g/m2. 

I praktiken medför det en något lägre temperatur på flödet som går från skrubbertanken till de två 

värmeväxlarna. 

6.17 Resultat 350 g/m2 (vinter) 
För att kunna genomföra tillförlitliga ekonomiska beräkningar för åtgärdsförslagen genomfördes en 

avgränsad kartläggning på torkkåpan vid 350 g/m2. Anledningen till att denna ytvikt valdes var på 

grund av att det är vid den ytvikten som mest vatten transporteras bort från systemet. Mätpunkterna 

valdes så att en vatten- samt luftbalans över torkkåpan kunde genomföras. Tabell 20 redovisar vissa 

viktiga parametrar. 
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Tabell 20. Luft- och vattenflöde för ytvikten 350 g/m
2 

(vinter) 

Driftfall Luft in/ut [kgtl/s] Vatten in/ut [kg/s] Vattentransport [kgH2O/kgtl] 

350 g/m2 (vinter) 65,8 10,0 0,152 
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7 Åtgärdsförslag 
I detta kapitel delges förslag på åtgärder med potential att minska energianvändningen. Förslagen är 

baserade på de mätningar som genomfördes under vinterkörning. Energibesparingarna baseras på 

de mätningar som genomförts vilka redovisas i bilaga 1-5. Då även ekonomiska kalkyler har 

genomförts ges en uppfattning av åtgärdernas relevans ur ett ekonomiskt perspektiv. Underlag för 

de ekonomiska beräkningarna redovisas i bilaga 10. I bilagan redovisas den årliga 

kostnadsbesparingen, investeringskostnaderna, den ekonomiska livslängden, den använda 

kalkylräntan samt restvärdet. Vid de ekonomiska beräkningarna har el- och ångpriset uppskattats till 

500 SEK respektive 120 SEK per MWh. Uppskattningen av energipriset är approximerat utifrån praxis 

på Fiskeby Board AB. 

För vissa av förslagen kunde inte ekonomiska beräkningar genomföras av olika anledningar. Ett 

exempel var för hetluftskåpa 3. I detta fall ventilerades ingen luft ut via värmeväxlaren utan all luft 

som ventilerades ut tillfördes till maskinsal. En viss ventilation krävs för att inte all luft ska 

återcirkulera och på så sätt öka andelen bundet vatten i luften. Detta tillsammans med att 

värmeväxlarens verkningsgrad ej kartlades gjorde att en trovärdig besparing ej kunde beräknas. 

Dessa förslag har emellertid utretts och en potentiell energibesparing har redovisats. En 

rekommendation av vidare utredningar för företaget har även genomförts. 

För ingående beräkningar av hur åtgärdsförslagen tagits fram, se bilaga 13. 

7.1 Styrning av vattenkvot i torkkåpan samt minskad andel inläckage 
I detta åtgärdsförslag beskrivs hur ett minskat frånluftsflöde samt minskad andel okontrollerat 

inläckage från källarutrymmet till torkkåpan kan minska energibehovet och därav minska 

driftkostnaderna. Nedan beskrivs först hur ett minskat frånluftsflöde kan erhållas följt av hur ett 

minskat okontrollerat inläckage kan uppnås. En jämförelse mellan förslagen genomförs sedan för att 

enkelt skapa en översikt av åtgärdernas potential. Underhållskostnader har ej inkluderats i 

beräkningarna då dessa anses vara liknande alternativt lägre relativt underhållskostnaderna i 

dagsläget.  

Med avseende på begränsningar i produktionsprocessen så föreligger ej det linjära sambandet med 

ökat energibehov vid ökad ytvikt mellan lägsta och högsta ytvikten. Emellertid ansågs detta samband 

lämpligt att använda innan produktionsprocessen begränsas vilket inträffar vid ytvikten 350 g/m2. 

Således har ett linjärt samband nyttjats mellan ytvikterna 280 g/m2 och 350 g/m2. Mellan ytvikterna 

350 g/m2 och 375 g/m2 har en konstant energianvändning brukats då antal ton producerad kartong 

per tidsenhet är densamma. Då ytvikten ökar från 375 g/m2 till 500 g/m2 har även ett linjärt samband 

ansetts lämpligt att använda. Approximationen bygger på given produktionstaktsdata från 2012, se 

bilaga 12. Då avdunstningen är proportionell mot produktionstakten har approximationen ansetts 

lämplig. 

7.1.1 Minskat frånluftsflöde genom styrning av daggpunktstemperatur 

Ett förslag med stor potential att minska energianvändningen i torkpartiet är att transportera bort 

mer vatten per nyttjad massenhet luft. Genom att öka daggpunkten i torkkåpan kan vatteninnehållet 

hos den våta frånluften höjas vilket medför att en reducerad mängd luft behövs för att transportera 

bort vattnet. För att uppnå detta krävs en styrning av våtluften som lämnar kåpan. Detta kan göras 

genom att använda frekvens-, ledskene- eller strypreglering för våtluftsfläktarna i 
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värmeåtervinningsaggregat 1, 3, 5 och 7. Dessa regleringstyper presenterades i kapitel 4.8.2. Då 

våtluftsfläktarnas motorer drivs av växelström så föredras frekvensstyrning eftersom denna lösning 

är mest effektiv ur ett energimässigt perspektiv. Reglerbara spjäll bör även användas i luckorna till 

kanalen mellan värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 samt kanalen mellan värmeåtervinningsaggregat 

6 och 7 för att erhålla en jämnare nollnivå, se Figur 24 kapitel 3.3.1 för illustration av nuvarande 

lucka. Kombinerad temperatur och relativa fuktighetsgivare bör användas för styrning av detta 

system, vilka placeras innanför torkkåpan i angränsning till respektive utsugskanal. Genom att 

implementera detta kan en årlig besparing av 1,31 miljoner SEK erhållas vilket tillsammans med 

investeringskostnaden medför en återbetalning av investeringen efter 1,1 år. Energianvändningen 

reduceras årligen med 9,9 GWh ånga samt 0,25 GWh el.  

I nuläget uppnås ett lägre vatteninnehåll på den våta frånluften, som lämnar torkkåpan, då ytvikterna 

som produceras är lägre än 350 g/m2 samt högre än 375 g/m2. Genom att öka vatteninnehållet på 

den våta frånluften kan ett minskat luftflöde nyttjas vilket medför att en reducerad mängd läckluft 

behöver värmas upp och därav minskar energibehovet. Tabell 21 nedan visar vatteninnehåll samt 

daggpunkt för det nuvarande förhållandet vid drift av ytvikten 300 g/m2 och vinterkörning. Tabellen 

visar även samma driftfall men då ett högre vatteninnehåll har erhållits till följd av ett lägre flöde och 

högre daggpunkt. Att den nya daggpunkten antas kunna uppnå 61°C beror dels på att delar av 

frånluften i torkkåpan i dagsläget når denna daggpunkt för vissa driftfall. Dessutom ska denna 

daggpunkt vara möjlig enligt teorin som nämnts tidigare i rapporten. 

I nuläget finns en uppställd lucka i kanalen mellan värmeåtervinningsaggregat 1 och 2. Syftet med 

detta är att leda ut den våta luften utan att först transportera in den mot mitten av torkkåpan där 

våtluften sugs ut varpå kondensering ska undvikas. Genom att nyttja reglerande spjäll vilka styrs av 

den relativa fuktigheten i öppningen kan kondensering undvikas genom att spjällen öppnas.  

En liknande jämförelse har genomförts för ytvikterna 350 g/m2 och 450 g/m2 vilket redovisas i Tabell 

22 och Tabell 23. 

Tabell 21. Daggpunkt och vatteninnehållet för nuläget samt om ett minskat luftflöde nyttjas vid produktion av ytvikten 
300 g/m

2
 vid vinterkörning 

Nuläge 300 Agg 
1 

Agg 
2 

Agg 
3 

 Agg 
5 

Agg 
6 

x 
[kgH2O/kgtl] 

0,147 0,149 0,149  0,112 0,112 

daggpunkt 
[°C] 

59,3 59,5 59,5  54,6 54,6 

 

Nytt läge 
300 

Agg 
1-7 

x 
[kgH2O/kgtl] 

0,162 

daggpunkt 
[°C] 

61 

 

 

Tabell 22. Daggpunkt och vatteninnehållet för nuläget samt om ett minskat luftflöde nyttjas vid produktion av ytvikten 
350 g/m

2
 vid vinterkörning 

Nuläge 350 Agg 
1 

Agg 
2 

Agg 
3 

 Agg 
5 

Agg 
6 

x  
[kgH2O/kgtl] 

0,147 0,139 0,139  0,142 0,142 

daggpunkt  
[°C] 

59,3 58,3 58,3  58,7 58,7 

 

Nytt läge 
350 

Agg 
1-7 

x 
[kgH2O/kgtl] 

0,162 

daggpunkt 
[°C] 

61,0 
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Tabell 23. Daggpunkt och vatteninnehållet för nuläget samt om ett minskat luftflöde nyttjas vid produktion av ytvikten 
450 g/m

2
 vid vinterkörning 

Nuläge 450 Agg 
1 

Agg 
2 

Agg 
3 

 Agg  
5 

Agg 
6 

x 
[kgH2O/kgtl] 

0,134 0,124 0,124  0,170 0,170 

daggpunkt 
[°C] 

57,6 56,3 56,3  61,8 61,8 

 

Nytt läge 
450 

Agg 
1 

x 
[kgH2O/kgtl] 

0,162 

daggpunkt 
[°C] 

61 

 

 

För de tre studerade driftfallen har potentialen för reducerad ångeffekt beräknats vilket redovisas 

nedan i Tabell 24. Här går även att se hur luftflödets minskning påverkas av förslaget för respektive 

driftfall. Den beräknade effektminskningen av ånga grundar sig i att den reducerade mängd luft som 

krävs multipliceras med entalpiskillnaden mellan maskinsalsluften innan den värmeväxlats i 

värmeåtervinningsaggregat 2 respektive 6 och den inläckande källarluften. Utifrån dessa värden har 

grafen i Figur 53 ritats med utgångspunkt i approximationen att linjärt förhållande föreligger mellan 

ytvikterna 280 g/m2 och 350 g/m2 samt mellan 375 g/m2 och 500 g/m2. Mellan ytvikterna 350 g/m2 

och 375 g/m2 antas ett konstant ångeffektbehov. Grafen i Figur 53 har tillsammans med 

produktionshistorik från 2012, se bilaga 12, använts för att beräkna den årliga energimängden ånga 

som kan minskas.  

Tabell 24. Potentialen att reducera ångeffekten för de studerade driftfallen 

Nuläge 300  

totalt luftflöde 
[kgtl/s]  

68,3 

 
Nytt läge 

 

totalt luftflöde 
[kgtl/s]  

47,8 

Luftflödes-
minskning 
[kgtl/s] 

20 

Effektminskning 
ånga [kW] 

2359 

 

Nuläge 350  

totalt luftflöde 
[kgtl/s]  

65,77 

 
Nytt läge 

 

totalt luftflöde 
[kgtl/s]  

61,6 

Luftflödes-
minskning 
[kgtl/s] 

4,2 

Effektminskning 
ånga [kW] 

480 

 

Nuläge 450  

totalt luftflöde 
[kgtl/s]  

72,4 

 
Nytt läge 

 

totalt luftflöde 
[kgtl/s]  

56,9 

Luftflödes-
minskning 
[kgtl/s] 

15,5 

Effektminskning 
ånga [kW] 

1967 
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Figur 53. En approximerad graf på hur ångeffekten varierar beroende av ytvikten vid vinterkörning 

För att beräkna energibesparingen som frekvensregleringen av våtluftsfläktarna bidrar till har Figur 

34 i kapitel 4.8.2 nyttjas. Utifrån denna har grafen i Figur 54 kunnat ritas och ett minskat energibehov 

i form av el har beräknats till 250 MWh per år som följd av det minskade flödesbehovet.    

 

Figur 54. Effektbehovets variation beroende av ytvikt då frekvensstyrning nyttjas 

Genom att implementera denna lösning finns potential att minska energikostnaderna. Dock krävs 

vidare studier för att fastställa att daggpunkten 61°C är möjlig att uppnå utan negativ påverkan på 

produktionstakten.  
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7.1.2 Minskat/kontrollerat inläckage   

Som tidigare nämnts i rapporten förekommer ett inläckage av luft med temperatur omkring 30°C i 

torkkåpans källarutrymme. Storleksordningen kan mätas till 50-59 procent av den totalt tillförda 

luften, beroende på den producerade ytvikten. För att värma upp denna mängd luft krävs en effekt 

av 2,5-4,1 MW vilket motsvarar en kostnad av 300-492 SEK per timma eller 2,18-3,58 miljoner SEK 

per år. Ett inläckage i källarutrymmet är nödvändigt men storleken bör förhålla sig på närmare 25 

procent vilket skulle kunna halvera denna uppvärmningskostnad. En förutsättning för att detta ska 

kunna uppnås är att sekundärvärme kan ersätta den tillförda primärvärmen. För att åstadkomma ett 

minskat inläckage krävs att differensen mellan den bortförda och den kontrollerat tillförda luften till 

torkkåpan är betydligt mindre vilket i praktiken kan verkställas genom att minska flödet av den våta 

frånluften, alternativt öka flödet på den torra tilluften. Då det tidigare åtgärdsförslaget redan berört 

en minskning av det våta frånflödet berörs här enbart ett ökat tillflöde av varm torrluft.   

7.1.2.1 Använda mera luft från infra 

Ett alternativ för att öka tilluftsflödet av varm torrluft är att utnyttja en större mängd sekundärvärme 

från infravärmarna. I nuläget föreligger ett totalt luftläckage från infratork 2, 3 och 4 till maskinsal på 

40 procent av den tillförda luften. Detta ger en potential att ta vara på en större mängd uppvärmd 

luft med ett genomsnittligt effektinnehåll på 0,56 MW vilket motsvarar en årlig energibesparing av 

4,1 GWh och därav en minskad energikostnad med 493 000 SEK per år. Alternativet har en 

återbetalningstid på 3,8 år. Förslaget kräver att de två fläktarna som nyttjas för att driva luften från 

infravärmare 2, 3 och 4 ersätts för att möjliggöra önskat frånluftsflöde.  

Den beräknade energibesparingen erhålls genom att differensen mellan det nya och gamla 

tilluftsflödet från infravärmarna multipliceras med entalpiskillnaden mellan den tillförda luften från 

infravärmarna och den inläckande luften från källarutrymmet. Förslaget tar hänsyn till att luften från 

infrasystemet kommer innehålla en större mängd vatten än den inläckande luften från maskinsal 

vilket leder till ett något ökat genomströmningsflöde genom torkkåpan. Förslaget kommer minska 

inläckaget till mellan 42 och 52 procent av det totala tillflödet vilket kan jämföras med det nuvarande 

inläckaget på 50-59 procent. 

Nämnvärt är även att de presenterade siffrorna förutsätter att hela läckflödet ut till maskinsal kan tas 

till vara på. Om den installerade lösningen kan reducera läckflödet med 50 procent kommer den 

årliga energibesparingen och den reducerade energikostnaden halveras. 

7.1.2.2 Uppvarvning av friskluftsfläktar i värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 

Ett annat alternativ för att öka mängden kontrollerad varm tilluft är att tillföra mer luft från 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6. Detta kan göras genom en uppvarvning av friskluftsfläktarna i 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6. Det som görs är att remskivan som driver fläkten byts ut till en 

större. I dagsläget nyttjas ett luftflöde mellan 23 och 28 m3/s beroende på den producerade ytvikten. 

Den största volymen som transporteras genom enskild fläkt, utifrån de studerade driftfallen, är på 14 

m3/s och inträffar vid driftfallet 300 g/m2. Fläktarna ska enligt produktdata klara av att transportera 

ett flöde av 19,4 m3/s vilket medför att denna lösning bör vara möjlig att implementera. Genom att 

ändra flödet till 18,5 m3/s med hjälp av en uppvarvning, vilket har ansetts möjligt i en tidigare 

utredning, genereras en årlig kostnadsbesparing på 726 000 SEK. Detta grundar sig i att 

energibesparingen uppkommer till 6,0 GWh per år som följd av en genomsnittlig effektminskning på 

0,83 MW. Återbetalningstiden uppskattas till omkring en vecka då investeringskostnaden enbart 

uppskattas till 13 500 SEK. Torkkåpans okontrollerade inläckage skulle med detta alternativ reduceras 
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till 30-38 procent av det totala tillflödet vilket kan jämföras med det nuvarande inläckaget på 50-59 

procent. 

I detta fall har energibesparingen beräknats på liknande sätt som för det tidigare fallet med 

skillnaden att entalpidifferensen mellan maskinsalsluften innan den värmeväxlats i 

värmeåtervinningsaggregat 2 respektive 6 och inläckande källarluften har använts. 

Nämnvärt är det varierande tillluftsflödet som mättes upp innan värmeväxlarna till 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6. Då ingen styrning används till dessa fläktar bör luftflödet vara 

relativt konstant och då de uppmätta flödena för ytvikterna 300 och 350 g/m2 uppgick till omkring 27 

m3/s kan ett mätfel föreligga för ytvikten 450 g/m2 då flödet uppgick till omkring 23,3 m3/s. Det är 

emellertid osäkert om det är ett mätfel och därav har det uppmätta värdet använts i 

åtgärdsförslaget.  Om flödet istället sätts till konstant värde av 27 m3/s för alla ytvikter så kommer 

den årliga kostnadsbesparingen för denna lösning minskas med omkring 66 000 SEK varav 

återbetalningstiden kommer förlängas något. 

Vid tidigare projektering med avseendet uppvarvning av friskluftsfläktarna i 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 framkom att den nuvarande inställningen av fläktarna ska kunna 

bidra till ett luftflöde på 17,2 m3/s (Fiskeby Board AB, 2008). Med avseende av 14 m3/s var det 

maximalt uppmätta luftflödet kan slutsatsen dras att luftkanalerna i värmeväxlarna till viss del är 

igensatta av smuts. Detta kan vara värt att titta närmare på eftersom smutsen bidrar till en sänkning 

av luftflödet och genom att rengöra kanalerna kan en stor energibesparing erhållas. Om fläktarna 

fortfarande behöver varvas upp krävs då endast en mindre uppgradering.    

Innan implementering av detta förslag, vilket rekommenderas starkt, krävs en vidare undersökning 

av hur samspelet mellan maskinsal och mellantak påverkas av att en större mängd luft tas från 

masinsals övre del.  

7.1.2.3 Kombinerad lösning mer upptagen luft infra samt uppvarvning av 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 

Genom att kombinera de två ovannämnda alternativen kan en högre energibesparing uppnås jämfört 

med att enbart införa ena alternativet. I detta fall skulle inläckaget minska till mellan 22 och 30 

procent vilket skulle kunna göra att frekvensomriktare krävs till lokalluftsfläktarna i 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6. Den reducerade effekten skulle vara på 1,45 MW vilket 

motsvarar en minskning av energianvändningen av 10,6 GWh per år och skulle generera en årlig 

reducerad kostnad på 1,27 miljoner SEK. Återbetalningstiden för investeringen bedöms till 1,5 år.  

7.1.3 Kombination minska våtluftsflödet och minska okontrollerat inläckage i 

torkkåpan 

Genom att kombinera åtgärdsförslaget att minska våtluftsflödet och minska det okontrollerade 

inläckaget genom att tillföra mer infraluft samt mer lokalluft från värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 

kan produktionsprocessen och dess luftsystem styras och kontrolleras på ett bra sätt. Detta kräver 

dock utöver vad som redan beskrivits ovan att lokalluftsfläktarna i värmeåtervinningsaggregat 2 och 

6 utrustas med frekvensomriktare samt att torkkåpan utrustas med nollnivågivare. Lösningen kan 

även komma att innebära att lokalluftsfläktarna byts ut vilket den genomförda ekonomiska 

beräkningen tagit hänsyn till. Styrningen, med hjälp av frekvensomriktare, krävs på grund av att 

denna kombinerade lösning kräver ett lägre luftflöde än 18,5 m3/s från värmeåtervinningsaggregat 2 
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respektive 6. Denna sänkning varierar även mellan de olika driftfallen då ett okontrollerat inläckage 

av 25 procent ska uppnås. Genom att realisera detta alternativ kan en årlig energibesparing, i form av 

ånga respektive el, på 17,7 GWh respektive 0,25 GWh uppfyllas vilket skulle resultera i en årlig 

kostnadsbesparing med 2,25 miljoner SEK. Återbetalningstiden uppskattas till 2,3 år.  

Som tidigare nämnts antas de nuvarande fläktarna kunna bidra med ett luftflöde av 17,2  m3/s. 

Flödet är tillräckligt för att göra åtgärdsförslaget genomförbart vilket skulle innebära att nya fläktar 

samt uppvarvning av fläktarna ej behövs, utan enbart en rengöring av luftkanalerna samt 

frekvensstyrning krävs. Detta innebär lägre investeringskostnader vilket skulle förkorta 

återbetalningstiden samt öka nuvärdet.     

7.1.4 Jämförelse mellan åtgärdsförslagen 

Tabell 25 nedan illustrerar hur de olika åtgärdsförslagen som tagits upp i denna del påverkar 

energianvändningen samt kostnaderna. Tabellen visar att kombinationen minska våtluftsflöde och 

minska mängden okontrollerat inläckage är den lösningen med störst potential sett till ett 

ekonomiskt perspektiv. Vid kapitalbegränsning rekommenderas åtgärdsförslaget minska 

okontrollerat inläckage genom en uppvarvning av lokalluftsfläktarna i värmeåtervinningsaggregat 2 

och 6. Ett alternativ som ej undersökts är att minska våtluftsflödet samt enbart tillföra mer luft från 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6. Detta alternativ skulle minska storleken av den årliga 

kostnadsbesparingen något relativt det kombinerade förslaget som presenterades i kapitel 7.1.3 men 

skulle även minska investeringskostnaderna med 1,24 miljoner SEK, som tillkommer i form av 

kostnader för fläktar och motorer till frånluft infra 2 samt infra 3 och 4. Den mycket lägre 

investeringskostnaden kan göra det värt att titta närmare på detta förslag. 
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Tabell 25. Energi- samt kostnadsbesparingar, återbetalningstid, nuvärde samt kapitalvärdeskvoten som erhålls vid 
respektive åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag Minskad 
energi-

användning 
[MWh] 

Årlig 
kostnads-
reducering 

[kSEK] 

Investerings-
kostnad 
[kSEK] 

Återbetalnings-
tid [år] 

Nu-
värde 
[kSEK

] 

Kapitalvärdes
-kvot [-] 

Minskat 
våtluftsflöde: 
Styrning av 
daggpunkt 

10164 1315 1425 1,08 4977 3,5 

Minska 
inläckage: 
Tillföra mer 
infraluft 

4107 493 1883 3,82 518 0,3 

Minska 
inläckage: 
Uppvarvning av 
fläktar i värme-
återvinnings-
aggregat 2 och 
6 

6047 726 14 0,02 3520 260,7 

Minska 
inläckage: 
Uppvarvning av 
fläktar i värme-
återvinnings-
aggregat 2 och 
6 samt tillföra 
mer infraluft 

10575 1269 1896 1,49 4284 2,3 

Kombination 
minska 
våtluftsflöde 
samt minska 
inläckage  

17925 2246 5166 2,30 5771 1,1 
 

 

 

7.2 Enbart reglerventiler till värmeåtervinningssystemets ångtillförsel 
För att undvika att ångbatterierna i värmeåtervinningsaggregaten för torkpartiets värmeåtervinning 

ska frysa vintertid har Fiskeby Board AB förbigångsventiler vilka släpper förbi omkring 0,375 ton ånga 

i timmen. De värmeåtervinningsaggregat som berörs av förbigångsventilerna är 3, 5 och 7. Ventilerna 

stängs av manuellt på våren då temperaturen antas hög nog för att frysning ska kunna undvikas. 

Omkring oktober öppnas dessa ventiler igen för vinterkörning. Datumen då ventilerna öppnas och 

stängs bedöms utifrån väderförhållandet för gällande år.  

Under den period som förbigångsventilen är stängd förekommer ett antal timmar där temperaturen 

är högre än 0 °C varpå ventilen skulle kunna vara stängd. Antalet timmar skiljer sig mycket från 

säsong och i beräkningarna som gjordes har ett medelvärde använts över vintersäsongerna 10/11 

och 11/12 vid mätstation Lindö strax norr om Norrköping (Temperatur.nu, 2013). 

Förslaget innebär att nyttja reglerventilerna i värmeåtervinningsaggregat 3, 5 och 7 på ett sätt som 

gör att förbigångsventilerna kan tas bort. Detta genom att reglerventilerna styrs mot både 
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utomhustemperaturen samt ett godtyckligt börvärde på tilluften in till mellantak. Då 

utomhustemperaturen sjunker under en viss grad, exempelvis 1°C, ska ventilen öppna och släppa 

igenom en inställd mängd ånga för att undvika att kondensatet i röret fryser. Ventilen ska även 

öppna och stänga beroende om temperaturen på den inkommande luften till mellantak ska höjas 

eller sänkas. I Tabell 26 nedan har bland annat en årlig energibesparing följt av kostnadsbesparing 

och återbetalningstid beräknats. Den beräknade energibesparingen förutsätter att reglerventilen ej 

behöver öppnas mer på grund av att förbigångsventilen tas bort. Tre styrtemperaturer har 

undersökts för att illustrera resultat från tre olika säkerhetsnivåer. Investeringskostnaden grundar sig 

i att fyra nya reglerventiler köps in för 25 000 SEK per styck, installationskostnad på 30 000 SEK, 

projekteringskostnad på 10 000 SEK samt oplanerade kostnader på 11 500 SEK. Temperaturgivarna 

för utomhustemperatur och temperatur på tilluftsflöde till mellantak är ej inkluderade på grund av 

att dessa redan existerar varpå enbart en ny signal måste skickas från givarna via huvudsystemet till 

reglerventilerna.   

Tabell 26. Åtgärdens besparing beroende på vid vilken utomhustemperatur som ångtillförseln stängs av 

Utomhus 
temperatur 

Antal 
timmar 

[-] 

Ånga genom 
förbigångsventil 

[ton/år] 

Sparad 
energi 

[MWh/år] 

Möjlig 
besparing 

[kr/år] 

Investerings
-kostnad 

[kr] 

Paybacktid 
[år] 

≥1 °C 2918 1094 642 76999 126500 1,6 

≥2 °C 2495 936 549 65837 126500 1,9 

≥3 °C  2117 794 466 55862 126500 2,3 

 

Om de befintliga reglerventilerna anses vara i dugligt skick kan investeringen av nya reglerventiler 

undvikas vilket skulle ge en återbetalningstid på 0,5-, 0,6- respektive 0,7 år beroende på inställd 

minsta tillåtna utomhustemperatur. Denna återbetalningstid grundar sig i att omställnigen av 

styrningen uppskattas kosta 40 000 SEK. 

Detta förslag rekommenderas då lösningen anses enkel att genomföra, ett minskat ångbehov uppnås 

samt att de parametrar som mäts kan användas för att skapa en ny systembild för 

återvinningsaggregaten till torkkåpan i styrsystemet. Förslaget kan ses som ett steg i rätt riktning när 

det gäller att skapa en bättre kontroll på tillverkningsprocessen. 

I nuläget nyttjas tryckluft för att öppna respektive stänga reglerventilerna. Då verkningsgraden för 

tryckluft är låg bör alternativet att installera elektronisk kraftöverföring ses över då driftkostnaden är 

lägre. Efter samspråk med en automatiseringsingenjör på Fiskeby Board AB visade det sig även att 

konstruktionen för de nuvarande reglerventilernas tryckluftsstyrning bidrog till ett ständigt läckage 

vid luftventilerna. Detta bidrar till en ytterligare lägre verkningsgrad. En vidare undersökning av 

kostnaden för elektrisk kraftöverföring kontra tryckluft krävs dock då tryckluft redan är 

implementerad.     

7.3 Reglering av flöde och temperatur i hetluftskåpor 
I dagsläget styrs flödena i de två systemen med hjälp av manuellt justerbara spjäll vilka är placerade 

vid kanalerna som leder till respektive från värmeväxlaren. Varför ett övertryck förekommer i 

sektionen för hetluftskåpa 3 beror på att det luftflöde i kanalen som leder till värmeväxlaren är 

betydligt större än den värmeväxlade luften som tillförs tillbaka. Genom att ställa om de manuella 
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spjällen kan ett undertryck erhållas vilket skulle innebära att läckaget av varm hetluft ut till maskinsal 

skulle undvikas. Istället skulle ett inläckage av maskinsalsluft uppstå vilket är att föredra då en mindre 

mängd energi krävs för att uppnå samma temperatur på luften till kartongen. Det är emellertid svårt 

att beräkna hur mycket energi som kommer sparas då även flödet som går tillbaka till 

värmeväxlingen måste ökas för att uppnå likvärdig vattenkvot som i nuläget. Detta på grund av att en 

del fuktig luft ventileras ut i maskinsal på grund av det rådande övertrycket. 

När det gäller sektionen för hetluftskåpa 1 och 2 föreligger idag ett undertryck. Dock erhålls enbart 

ett undertryck i hetluftskåpa 1. Detta då inga spjäll nyttjas för att styra flödet från respektive kåpa. 

Genom att använda spjäll kan ett litet undertryck uppnås i båda kåporna. 

Utifrån beräknade medelvärden från de två mätningarna under vinterhalvåret kan 643 MWh årligen 

sparas vilket motsvarar 77 000 SEK och skulle ge en återbetalningstid på mindre än ett år. Den 

beräknade effektbesparingen erhålls genom att multiplicera differensen mellan flödena av 

föreliggande undertryck och önskat undertryck i hetluftskåpa 1 med entalpiskillnaden mellan 

frånluften i hetluftskåpa 1 och 2. Energibesparingen kan sedan beräknas genom att multiplicera 

effektbesparingen med drifttiden under ett år.  

Detta med antagandet att frånluften från kartongen till kåpa 1 får samma torr- samt våttemperatur 

som den i dagsläget för kåpa 2. Detta är i praktiken svårt att uppnå då en del av maskinsalsluften 

kommer att tas upp av både kåpa 1 och 2 men ger ett perspektiv på energimängden som kan sparas. 

I ovanstående beräkning har ingen hänsyn tagits till att verkningsgraden för ångbatteriet är lägre än 

ett, vilket bidrar till en högre potentiell sänkning av ångbehovet än den presenterade siffran ovan.  

Utöver styrningen av frånluftsflödet till värmeväxlaren styrs systemet av inställd börtemperatur för 

tilluftsflödet i styrsystemet. Om möjlighet finns att sänka tilluften med 5°C kommer tilluftens effekt 

kunna minskas med 65 kW respektive 105 kW, beroende på driftfall, vilket motsvarar en sänkning av 

6 respektive 11 procent av ångbehovet för hetluftsaggregaten. Då har ingen hänsyn tagits till 

transmissionsförluster samt verkningsgraden för ångbatteriet. Om dessa inkluderats skulle 

besparingarna vara ännu högre. Dock så kommer även temperaturen på frånluften för värmeväxling 

att sänkas vilket leder till ett lägre energiinnehåll hos den värmeväxlade tilluften. 
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8 Tankar och idéer kring andra möjliga åtgärdsförslag 
I kapitlet redovisas tankar som uppkommit vid analys av resultatet. Idéerna kan i vissa fall ha en stor 

energibesparingspotential men har inte kunnat undersökas då trovärdiga beräkningar har varit svåra 

att genomföra. 

8.1 Reglering av effekt på infravärmare 
Vid produktion av 300 g/m2 så är upprullningshastigheten på pope ungefär 55 procent snabbare än 

för 450 g/m2 vid vinterkörning. Trots detta så är den tillförda energin enbart 9 procent högre. Detta 

kan till viss del förklaras av att 28 procent mer energi tillförs i hetluftskåporna men trots detta bör 

den tillförda effekten skilja betydligt mer mellan driftfallen. Resultatet tyder på att styrningen av 

infratorkarna inte fungerar på ett tillfredställande sätt. 

Resultatet kan till viss del förklaras av att slutpartiet endast har tre mätramar som infravärmare 1,2,3 

och 5 styr efter.  Infravärmare 4 styrs manuellt och brukas då produktionen kräver detta. Då den 

automatiska regleringen ibland kan ge problem med att kartongen klibbar fast brukas ofta en 

säkerhetsmarginal utöver det reglerade värdet.  

Ett problem i produktionen är bristen på utrymme för fler mätramar. Om detta problem fick en 

lösning så skulle en betydande del av infratorkarnas energianvändning minskas. Detta genom att 

nyttja en mer noggrann reglering vilken skulle fungera utan behov av den säkerhetsmarginal som 

används i dagsläget. 

8.2 Korrektion av rör till torkkåpan 
I dagsläget är de två rören som transporterar frånluft från infravärmare 3 och 4 till torkkåpan inte 

konstruerade för ändamålet, se de rödmarkerade utloppen i Figur 55. Istället för att blåsa in den 

varma luften in i torkkåpan så blåses den ut till källarutrymmet. En ombyggnad i form av en 

rörförlängning är att rekommendera för att utnyttja den tillgängliga överskottsvärmen på ett bättre 

sätt.  

 

Figur 55. De bristfälliga rören som transporterar delar av frånluften från infra 3 och 4 till torkkåpan 
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8.3 Ökad värmeåtervinning i värmeåtervinningsaggregat 7 
I nuläget nyttjas inte återvinningssystemet i aggregat 7 fullt ut. Om trycket på mellantak når ett 

specifikt värde av 103 kPa så stängs spjällen där värmeväxlad friskluft tillförs varpå 

värmeåtervinningen inte nyttjas. Detta görs för att undvika att övertrycket på mellantaket inte ska bli 

för stort.  

Genom att använda värmeåtervinningen fullt ut kommer delar av det tillförda luftflödet behöva 

transporteras bort från mellantak för att undvika att ett för högt tryck erhålls. Detta luftöverskott 

skulle kunna ledas ner till källarutrymmet i torkkåpan vilket bidrar till ett minskat läckflöde in till 

torkkåpan från källarutrymmet. Ångförbrukningen i torkcylindrarna skulle minska något då den 

tillförda luften från mellantak har en högre temperatur än luften som annars tas från källarutrymmet.  

8.4 Isolera rör vid hetluftens värmeåtervinningssystem 
I dagsläget är de flesta rören i systemet för hetluftskåporna väl isolerade. För rören som går till och 

från värmeväxlaren är detta emellertid inte fallet vilket resulterar i energiförluster som medför att 

mera ånga måste tillföras i ångbatterierna.  

Om rören där frånluften transporteras istället isoleras skulle en högre temperatur uppnås för det 

varma flödet i värmeväxlaren vilket bör resultera i varmare tilluft till systemet. I dessa rör är 

energiförlusterna stora på grund av den stora temperaturgradienten mellan flödet i röret och 

omgivningen. Det är emellertid osäkert vad en högre temperatur på frånluftsflödet skulle resultera i 

för temperatur på tilluftsflödet. De två rören som leder in varm luft till de två delsystemen har istället 

en direkt inverkan på ånganvändningen. Temperaturgradienten är emellertid inte lika stor vilket 

resulterar i ett mindre värmeflöde genom rörväggarna. 

För vidare studier bör temperaturen efter värmeväxlaren mätas upp. Utifrån detta kan en beräkning 

genomföras för att se vad en höjning av temperaturen på frånluftsflödet medför på tilluftsflödet. 

Energiförlusterna i rören för den värmeväxlade tilluften bör även kartläggas för att se vad en isolering 

skulle medföra i energibesparing.   
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9 Diskussion 
Om liknande åtgärder som nämnts i rapporten skulle kunna införas på hela Sveriges pappers- och 

massaindustri skulle ett minskat energibehov på 4,4 TWh uppnås vilket motsvarar ungefär en 

procent av hela sveriges energianvändning.  

Vid införande av åtgärderna kommer utöver energibesparingen en bättre kontroll över 

värmeåtervinningen att erhållas då åtgärderna är tänkta att kopplas samman med styrsystemet. 

Detta kommer att ge en bättre översikt av processen samt värmeåtervinningen än vad som finns i 

dagsläget. 

Vid den här typen av energikartläggningar som bygger på mätningar av flöden och temperaturer är 

ett visst mätfel ofrånkomligt. De flesta mätpunkter har emellertid visat på relativt stabila värden 

vilket gör att tillförlitligheten på studien kan ses som relativt hög. 

De flesta ventilationskanalerna på industrier är sällan raka under en längre sträcka. Detta minskar 

tillförlitligheten på mätresultatet då turbulenta luftströmmar uppstår. Utifrån förutsättningarna har 

emellertid bästa möjliga mätpunkter valts ut. I de fall där det varit möjligt har flera hål borrats för att 

öka tillförlitligheten på de uppmätta värdena av det dynamiska trycket och därmed flödet. Då detta 

ej gått att tillämpa har en idealisk hastighetsprofil antagits varpå de punkter som saknats har antagits 

till samma värde som motsvarande punkt sett till symmetri från kanalens tvärsnitt. 

För att kunna genomföra beräkningar och analys krävdes ett antal förenklingar och antaganden som 

kan påverka resultatet. Luckan i kanalen mellan värmeåtervinningsaggregat 1 och 2, nämnd i kapitel 

3.3.1, har medfört en ökad osäkerhet i resultatet. Detta på grund av att temperaturen endast kunde 

mätas innan värmeåtervinningsaggregat 1 vilket medför att temperaturen och vattenkvoten på 

luften som lämnar värmeåtervinningsaggregat 2 inte är helt korrekt. Detta då torr- samt 

våttemperaturen på den fuktiga luften som inkommer till värmeåtervinningsaggregat 1 har använts 

vilket bidrar till osäkerheten. Dock är flödet som passerar genom luckan relativt litet vilket medför att 

felet blir relativt litet. 

Då analysen av mätfallet för ytvikten 300 g/m2 (vinter) genomfördes upptäcktes, genom beräkning av 

värmebalanser över de olika värmeåtervinningsaggregaten, att de uppmätta värdena resulterade i en 

tämligen stor restpost på effekt in. Av denna anledning modifierades värdena något för att få 

rimligare värden. Felet beror dels på givarens begränsning samt förmodligen att givarens placering 

inte var tillräckligt bra i den fuktiga luftströmmen. I fallet 450 g/m2 genomfördes kompletterande 

mätningar på grund av mätfel. Detta är ett godtagbart komplement oavsett att värdena varierar 

något trots produktion av samma ytvikt. Värt att notera är att modifikationerna inte påverkar 

åtgärdsförslagen då dessa grundar sig på andra data. 

I åtgärdsförlagen som nämns i kapitel 7.1 har energibesparingen beräknats utifrån ett linjärt 

samband mellan olika ytvikter. Antagandet grundar sig i att avdunstningen från kartongmassan i 

torkpartiet är proportionell mot produktionstakten. I realiteten finns det en viss korrelation mellan 

de två variablerna men det är inget som tagits i beaktande vid beräkningarna då det hade krävt 

mätningar på alla ytvikter. Avdunstningen från kartongmassan är utöver produktionstakt även 

beroende av fuktkvot på kartongmassa in och ut ur torkpartiet. Dessa två parameterar varierar något 

men i förhållande till produktionstakten har de en liten inverkan på avdunstningen. Av denna 

anledning har fuktkvot in och ut antagits vara konstanta.   
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En stor osäkerhet är antagandet av hur mycket ånga som används av kartongmaskinen. Den antagna 

procentsatsen är emellertid estimerad i samråd med personal på Fiskeby Board AB och bör ge ett 

någorlunda korrekt värde. 

Det åtgärdsförslaget med den största energibesparingspotentialen är åtgärden att styra både till och 

frånluftsflödet till torkpartiet, nämnt i kapitel 7.1.3. Förslaget har en stor investeringskostnad men 

den stora energibesparingspotentialen gör att det är den åtgärd som främst rekommenderas.   

Åtgärdsförslaget grundar sig i mätningar från vinterdriftfallet. Detta kan resultera i att 

åtgärdsförslaget skiljer sig något mot om sommarkörning inkluderats. Resultatet kommer visa en 

något mer positiv bild av åtgärdsförslaget då bland annat mindre ånga kommer behöva tillföras till 

värmeåtervinningssystemet under sommarkörning. Resultatet från sommarkörningen visade 

nämligen på ett mindre genomströmningsflöde vilket medför att luften binder mer vatten och 

processen på så sätt kommer vara mer energieffektiv.  För att inkludera sommarkörningen i 

beräkningarna krävdes minst tre mätserier. Med avseende på tidsbrist har den därför ej inkluderats 

då enbart en mätserie genomförts. Vid en fullskalig undersökning bör detta däremot tas hänsyn till 

då den har en viss påverkan. Vid beräkningar valdes en daggpunktstempertur på 61°C utifrån 

uppmätta data samt stöd från litteraturen. Det är emellertid osäkert om det är möjligt att ha den 

daggpunkten vid varje utsug. Därav krävs en noggrannare studie för vilken daggpunktstemperatur 

som är möjlig att erhålla i torkkåpan. 

En nackdel med det nämnda förslaget är den relativt höga investeringskostnaden. Ett potentiellt 

bättre alternativ kan vara att endast använda befintlig frånluft från infravärmarna och använda mer 

maskinsalsluft till friskluftsfläktarna i värmeåtervinningsaggregat 2 och 6. Detta skulle resultera i en 

betydligt lägre investeringskostnad. Alternativet har emellertid inte utretts lika grundligt som det 

tidigare nämnda men bör utredas närmare.   

I åtgärdsförslaget att koppla bort förbigångsventilerna till värmeåtervinningsaggregaten och enbart 

nyttja reglerventiler har det ej tagits hänsyn till att reglerventilen kan behöva öppna sig mer än i 

nuläget. Detta för att tilluften till mellantak ska erhålla godtycklig temperatur även då 

förbigångsventilerna stängs av. Detta kan komma att påverka energibesparingen av åtgärdsförslaget 

på ett sätt som minskar ångbesparingen.  

Inför framtida arbetet är det viktigt att undersöka hur de rekommenderade förslagen påverkar 

produktionen. Om exempelvis den önskade daggpunkten på 61°C medför kondens på vissa ställen i 

torkkåpan kan banbrott inträffa. Detta är något som medför stora kostnader och får absolut inte 

inträffa. Med dessa förutsättningar krävs en mycket noggrann förstudie innan implementering av 

vissa åtgärdsförslag.  
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10 Slutsats 
Utifrån den energikartläggning som genomförts har en nulägesanalys över Fiskeby Board ABs tork- 

och bestrykningsparti med tillhörande ventilationssystem utformats. Nulägesanalysen består av 

kvantifiering av energi- samt massflöden för ett antal olika driftfall. Utifrån denna har ett antal 

åtgärdsförslag konstruerats som renederat i en potential att minska kartongmaskinens 

energianvändning med 5,7 procent. 

De uppmätta resultaten visade att eftersom ingen reglering av till- och frånluft i torkkåpan nyttjas så 

är genomströmningsflödet för stort samtidigt som den kontrollerade tilluften är för liten. För att 

införa en mer energieffektiv torkventilation har ett flertal alternativ undersökts. 

Ur energiteknisk synvinkel är det bästa förslaget att införa styrning av daggpunkt i frånluftsflödet 

med hjälp av ett antal givare som mäter temperatur samt relativ fuktighet. Utifrån börvärdet ska 

sedan frånluftsfläktarna frekvensstyras för att uppnå den önskade temperaturen. För att öka den 

kontrollerade tilluften föreslås att mer frånluft från infratorkarna tas tillvara på samtidigt som 

frekvensstyrning införs på lokalluftsfläktarna i värmeåtervinningsaggregat 2 och 6. Förslaget har en 

energibesparingspotential på 17,93 GWh och en återbetalningstid på 2,3 år. 

I dagsläget använder värmeåtervinningssystemet för torkkåpan förbigångsventiler som ständigt 

släpper förbi en viss mängd ånga under vinterkörning. Detta för att undvika att ångbatterierna ska 

frysa vintertid. En extra reglering som styr så att reglerventilerna öppnar något när 

utomhustemperaturen understiger 1°C skulle medföra en energibesparing på 0,64 GWh per år. 

Åtgärden anses vara enkel att genomföra och har en återbetalningstid på 2,1 år. 

Resultatet från hetluftsystemet visade att styrningen av flödena i dagsläget inte fungerar som den 

ursprungliga konstruktionen var tänkt. En påbyggnad med spjäll för att uppnå det önskade 

undertrycket skulle medföra en besparing av minst 0,64 GWh varje år. Återbetalningstiden är kort då 

investeringskostnaderna är små vilket gör investeringen gynnsam. 

Företaget rekommenderas att genomföra åtgärdsförslaget uppvarvning av fläktar till 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 så snart tillfälle ges, då återbetalningstiden är väldigt kort. Vidare 

bör företaget genomföra en vidare studie för att ta reda på viken daggpunktstemperatur som ger det 

bästa resultatet för torkkåpan, sett till ett ekonomiskt perspektiv. En prioritetslista över 

åtgärdsförslagen bör även upprättas för att tydliggöra vilken ordning de bör implementeras. 
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Bilaga 1: Mätdata 300 g/m2 (vinter) 
I detta kapitel redovisas de värden som uppmätts under tillverkning av ytvikten 300 g/m2 vid 

vinterkörning. 

I Tabell 27 redovisas alla värden som uppmäts i värmeåtervinningsaggregaten som samverkar med 

torkkåpan. 

Tabell 27. Mätdata för värmeåtervinningsaggregaten vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Värmeåtervinningsaggregat 
1        

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 60,4 59,4 

Våtluft ut 900 x 900mm^2 17,77 -410 160 -570 55,0 54,0 

Tilluft in 
2 x 1200 x 

1800mm^2 
3,48 - - - -7,0 -8,0 

Tilluft mellantak 4 x Φ 630mm 11,51 -21 71 -92 54,5 23,2 

Tilluft efter ångbatteri - - -320 - - 72,4 28,0 

 
Ton ånga / h 

      

Ånga in batteri 0,16 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0,16 - - - - - - 

        
Värmeåtervinningsaggregat 
2        

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in 1900 x 1900mm^2 - - - - 85,2 61 

Våtluft ut 1900 x 1900mm^2 - - - - 60,4 59,4 

Tilluft från maskinsal 1800 x 1900mm^2 3,02 -30 - - 49 32,5 

Tilluft infra 5 Φ 500mm - -3770 134 -3904 91,7 38,4 

Tilluft efter ångbatteri - - -270 - - 95,6 43 

Tilluft före ångbatteri - - -250 - - 72 38,4 

  Ton ånga / h 
      

Ånga in batteri 0,42 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0,42 - - - - - - 
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Värmeåtervinningsaggregat 
3      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 85,2 61 

Våtluft ut 1500 x 1500mm^2 10,00 -370 51 -421 53,2 52,3 

Tilluft in - - - - - -7 -8 

Tilluft mellantak Φ 1250mm 16,30 102,1 - - 35,2 17,1 

Skrubber-vatten in - - - - - 28,8 - 

Skrubber-vatten ut - - - - - 54,1 - 

Uppvärmning färskvatten in - - - - - 1,5 - 

Uppvärmning färskvatten ut - - - - - 32,6 - 

MS BV-KAR in - - - - - 41,6 - 

MS BV-KAR ut - - - - - 42,5 - 

  Ton ånga / h 
      

Ånga in batteri 0,13 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0,13 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
4      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 90,4 59,2 

Våtluft mellanväxlingen - - - - - - - 

Tilluft in (genom batteri) 1900 x 1800mm^2 3,36 - - - 6 1 

Tilluft innan ångbatteri - - - - - 15,9 6 

Tilluft in (utan 
uppvärmning) 

1800 x 2000mm^2 2,35 - - - -7 -8 

Tilluft EB - - 360 - - 19,7 8,4 

  Ton ånga / h 
      

Ånga in batteri 0,29 - - - - - - 



93 
 

Kondensat ut batteri 0,29 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
5      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 95,6 57,4 

Våtluft ut 1500 x1500mm^2 9,54 -400 46 -446 54,4 52,3 

Tilluft in - - - - - -7 -8 

Tilluft före ångbatteri - - 10 - - 93,5 32,5 

Tilluft till mellantak Φ 1250mm 15,70 30 - - 37 17,6 

Skrubber-vatten in - - - - - 28,8 - 

Skrubber-vatten ut - - - - - 54,1 - 

Uppvärmning färskvatten in - - - - - 1,5 - 

Uppvärmning färskvatten ut - - - - - 32,6 - 

MS BV-KAR in - - - - - 41,6 - 

MS BV-KAR ut - - - - - 42,5 - 

  Ton ånga / h 
      

Ånga in batteri 0,14 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0,14 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
6      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in 1900 x 1900mm^2 - -20 - - 95,6 57,4 

Våtluft ut 1900 x 1900mm^2 - - - - 54 52,4 

Tilluft från maskinsal 1800 x 1900mm^2 3,40 -40 - - 45,1 36,1 

Tilluft infra 5 Φ 500mm - -3770 134,25 - 91,7 38,4 

Tilluft före ångbatteri - - -170 - - 70,3 38,5 

Tilluft efter ångbatteri - - -280 - - 73 37 

 
Ton ånga / h 
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Ånga in batteri 0,00 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0,00 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
7      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 54 52,4 

Våtluft ut 900 x 900mm^2 18,02 870 171 699 51,4 47,9 

Tilluft in 
2 x 1200 x 

1800mm^2 
2,03 - - - -7 -8 

Tilluft mellantak - - - - - 35,4 25 

 
Ton ånga / h 

      

Ånga in batteri 0 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0 - - - - - - 

 

I Tabell 28 redovisas mätdata för infravärmarnas ventilationssystem. 

Tabell 28. Mätdata för infravärmarnas ventilationssystem vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Infra 1 
      

Position 

Dimension  
Totaltryck (Pt) 
[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 
[Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-
temperatur 
(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 
(Tfl) [°C] 

Tilluft in  Ф400 1470 30 1440 38,7 22,9 

 
      

Infra 2 
      

Position 

Dimension  
Totaltryck (Pt) 
[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 
[Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-
temperatur 
(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 
(Tfl) [°C] 

Tilluft in  500 X 500 2440 302 2138 50,4 30,3 

Frånluft (total) Ф630 150 71 80 101,1 41,2 

Frånluft (fickventilation) - 0 - - 101,1 41,2 

Frånluft (5:e grupp) Ф400 -20 51 -71 98 41,2 

       
Infra 3 

      

Position Dimension  
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilluft in  Ф630 3960 152 3809 39,3 22,8 

Frånluft (total) Ф800 400 42 358 109,3 41,5 
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Frånluft (6:e grupp), 2 rör Ф315 280 97 184 109,3 41,5 

       

Infra 4 
      

Position Dimension  
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilluft in  Ф500 1590 17 1574 39,8 24,1 

Frånluft (fickventilation) - - se infra 3 - - - 

Frånluft (6:e grupp) - - se infra 3 - - - 

 
      

Infra 5       

Position Dimension  
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilliuft ute + maskinsal Ф500 3620 188 3432 27,5 18 

Tilluft in (utifrån) 900 X 900 0 - - -7 -8 

Frånluft (agg. 6 och 2)+ ut Ф500 -3770 134 -3904 91,7 38,4 

Frånluft (ut) 800 X 800 -3770 - - 91,7 38,4 

Frånluft (agg. 6 och 2) Ф500 -3770 - - 91,7 38,4 

 

I Tabell 29 redovisas mätdata för hetluftskåpornas ventilationssystem. 

Tabell 29. Mätdata för hetluftskåpornas ventilationssystem vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Hetluftskåpor 
      

Position Dimension  
Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilluft in - - - - -7 -8 

Friskluft till 1 o 2(VVX) Ф400 -210 79 -289 51,1 24 

Friskluft till 3 (VVX) Ф400 -110 73 -183 48,5 22,6 

Frånluft från 3 till VVX Ф400 -190 2 -192 88,5 48,2 

Frånluft från 2 till VVX Ф400 -730 212 -942 113,1 50,4 

Total tilluft 3 1000 X 1000 3920 28 3892 143,3 42 

Total frånluft 3 1000 X 1000 -170 16 -186 107,4 50,1 

Total tilluft  1 600 X 1000 2650 85 2565 145,2 53 

Total tilluft 2 600 X 1000 2640 53 2587 145,2 53 

Frånluft 1 600 x 1000 -300 47 -347 98,7 50,1 

Frånluft 2 600x1000  - - - 113,1 50,4 

  Ton / h - - - - - 

ånga in batteri för 1-2 0,35 - - - 172 - 

ånga in batteri för 3 0,18 - - - 172 - 
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kondensat ut batteri 0,53 - - - 172 - 
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Bilaga 2: Mätdata 350 g/m2 (vinter) 
I detta kapitel redovisas de värden som uppmätts under tillverkning av ytvikten 350 g/m2 vid 

vinterkörning.  

I Tabell 30 redovisas uppmätt data på mätpunkter som direkt samverkar med torkkåpan. 

Tabell 30. Mätdata för värmeåtervinningsaggregaten samt infravärmarna vid driftfallet 350 g/m
2
 (vinter) 

Värmeåtervinningsaggregat 
1 

       

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft ut 900 x 900mm^2 18,43 -370 166 -536 60,5 59,8 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
2        

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft in 1900 x 1900mm^2 - - - - 90,4 60,2 

Tilluft från maskinsal 1800 x 1900mm^2 2,94 -30 - - 54,8 35,5 

Tilluft infra 5 Φ 500mm - -3770 134 -3904 91,3 38,7 

                

Värmeåtervinningsaggregat 
3      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft ut 1500 x 1500mm^2 10,19 -400 51 -451 58,9 58 

        
Värmeåtervinningsaggregat 

5      
    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft ut 1500 x1500mm^2 10,32 -410 53 -463 59,7 57,5 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
6      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft in 1900 x 1900mm^2 - -20 - - 98,2 61 

Tilluft från maskinsal 1800 x 1900mm^2 3,47 -40 - - 59,3 37,3 

Tilluft infra 5 Φ 500mm - -3770 134,25 - 91,3 38,7 
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Värmeåtervinningsaggregat 
7     

      

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft ut 900 x 900mm^2 18,28 -700 164 -864 63 56 

                

INFRA               

Infra 3-4, frånluft Φ 800 - - - - 114,3 41,3 

Infra 2, frånluft Φ 630 - - - - 100,6 39,2 
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Bilaga 3: Mätdata 450 g/m2 (vinter) 
I detta kapitel redovisas de värden som uppmätts under tillverkning av ytvikten 450 g/m2 vid 

vinterkörning. 

I Tabell 31 redovisas alla värden som uppmäts i värmeåtervinningsaggregaten som samverkar med 

torkkåpan. 

Tabell 31. Mätdata för värmeåtervinningsaggregaten vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Värmeåtervinningsaggregat 
1        

Position Dimension  
Hastighet 
(v) [m/s] 

Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 60 57,8 

Våtluft ut 900 x 900mm^2 - -441 174 -615 50,2 46,2 

Tilluft in 
2 x 1200 x 

1800mm^2 
4,25 - - - 1 -0,8 

Tilluft mellantak 4 x Φ 630mm - 21 72 -51 57 25,2 

Tilluft efter ångbatteri - - -320 - - 47,8 18,9 

 
Ton ånga / h         

 
  

ånga in batteri  0,26 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0,26 - - - - - - 

        
Värmeåtervinningsaggregat 

2        

Position Dimension  
Hastighet 
(v) [m/s] 

Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft in 
1900 x 

1900mm^2 
- - - - 88,9 58,4 

Våtluft ut 
1900 x 

1900mm^2 
- - - - 60 57,8 

Tilluft från maskinsal 
1800 x 

1900mm^2 
2,57 -30 - - 51,2 36,4 

Tilluft infra 5 Φ 500mm - -3650 134 -3784 76 34,6 

Tilluft efter ångbatteri   - -270 - - 98,4 42,3 

Tilluft före ångbatteri   - -220 - - 70,7 37,5 

  Ton ånga / h             

Ånga in batteri 0,62 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0,62 - - - - - - 
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Värmeåtervinningsaggregat 
3      

    

Position Dimension  
Hastighet 
(v) [m/s] 

Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft in   - - - - 88,9 58,4 

Våtluft ut 
1500 x 

1500mm^2 
10,93 -491 61,5 -552 55,3 46,6 

Tilluft in   - - - - 1 -0,8 

Tilluft mellantak Φ 1250mm 18,24 102,1 - - 40 23,6 

Skrubbervatten in   - - - - 33,6 - 

Skrubbervatten ut   - - - - 55,2 - 

Färskvattenuppvärmning in   - - - - 1,7 - 

Uppvärmning färskvatten   - - - - 26,4 - 

MS BV-KAR in   - - - - 40,5 - 

MS BV-KAR ut   - - - - 43,4 - 

  Ton ånga / h             

Ånga in batteri 0,19 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0,19 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
4      

    

Position Dimension  
Hastighet 
(v) [m/s] 

Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft in   - - - - 92,7 61 

Våtluft mellanväxlingen   - - - - 37,7 37,5 

Tilluft in (genom batteri) 
1900 x 

1800mm^2 
0,96 - - - 1,0 -0,8 

Tilluft innan ångbatteri   - - - - 15,9 6 

Tilluft in (utan 
uppvärmning) 

1800 x 
2000mm^2 

3,71 - - - 1,0 -0,8 

Tilluft EB   - - - - 12,5 5,8 

  Ton ånga / h             

Ånga in batteri 0,32 - - - - - - 
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Kondensat ut batteri 0,32 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
5      

    

Position Dimension  
Hastighet 
(v) [m/s] 

Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 96,4 63,6 

Våtluft ut 
1500 

x1500mm^2 
9,86 -422 49 -471 55,6 52,6 

Tilluft in - - - - - 1 -0,8 

Tilluft före ångbatteri - - - - - 36 16 

Tilluft till mellantak Φ 1250mm 18,24 -300 - - 53 25,2 

Skrubbervatten in - - - - - 33,6 - 

Skrubbervatten ut - - - - - 55,2 - 

Uppvärmning färskvatten - - - - - 1,7 - 

Färskvattenuppvärmning ut - - - - - 26,4 - 

MS BV-KAR in - - - - - 40,5 - 

MS BV-KAR ut - - - - - 43,4 - 

  Ton ånga / h 
 

          

Ånga in batteri 0,21 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0,21 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
6      

    

Position Dimension  
Hastighet 
(v) [m/s] 

Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft in 
1900 x 

1900mm^2 
- -30 - - 96,4 63,6 

Våtluft ut 
1900 x 

1900mm^2 
- - - - 60 59,5 

Tilluft från maskinsal 
1800 x 

1900mm^2 
2,78 30 - - 52,8 39 

Tilluft infra 5 Φ 500mm - -3650 134,25 - 76 34,6 

Tilluft före ångbatteri   - -160 - - 72,8 37,6 

Tilluft efter ångbatteri   - -260 - - 73,2 39,8 
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Ton ånga / h             

Ånga in batteri 0 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
7      

    

Position Dimension  
Hastighet 
(v) [m/s] 

Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torrtemperatur 
(Ttl) [°C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 60 59,5 

Våtluft ut 900 x 900mm^2 18,44 -834 172 -1006 56,2 52 

Tilluft in 
2 x 1200 x 

1800mm^2 
- - - - 1 -0,8 

Tilluft mellantak - - - - - 50,3 21,7 

 
Ton ånga / h             

Ånga in batteri 0 - - - - - - 

Kondensat ut batteri 0 - - - - - - 

 

I Tabell 32 redovisas diverse uppmätta värden kopplade till torkkåpan 

Tabell 32. Mätdata för delar av luft- och vattenflödet till torkkåpan 

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 
Kommentar 

Läckluft in - - 27,5 18,3 
 

Spritsluft in Φ 250mm 2,20 30,6 18,8 
 

Spritsluft ut ventil Φ 70mm 3,00 30,6 18,8 
 

Skrubbervatten - - 54,1 - 
 

Spritsvatten - - 60,1 - 
 

Vatten till skrubbertank - - 1 - 
 

Vatten till kartongmassan in - - 61 - 
Baserad på 

tidigarerapport 

 

I Tabell 33 redovisas mätdata för lokalventilationen (Luvent). 
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Tabell 33. Mätdata för Luventerna vid driftfallet 450 g/m
2 

(vinter) 

Luvent 1 
      

Position Dimension 
Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) [Pa] 

Statiskt tryck (Ps) 
[Pa] 

Torr-
temeratur 

(Ttl) [C] 

Våt-temperatur 
(Tfl) [C] 

Tilluft in 2 x1000 x 2000 -74 32 -107 8,2 6,3 

  
          

Luvent 2 
      

Position Dimension 
Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt tryck (Ps) 
[Pa] 

Torrtemeratur 
(Ttl) [C] 

Våttemperatur 
(Tfl) [C] 

Tilluft in 2 x 1000 x 2000 -65 137 -202 12 7 

Tilluft infra 1-2-
3-4 

600 X 1000 92 9 83 16,3 10,8 

I Tabell 34 redovisas mätdata för infravärmarnas ventilationssystem  

Tabell 34. Mätdata för infravärmarnas ventilationssystem vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Infra 1 
      

Position Dimension  
Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) [Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-temperatur 
(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilluft in  Ф400 1521 26 1495 42 28,4 

       
Infra 2 

      

Position Dimension  
Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) [Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-temperatur 
(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilluft in  500 X 500 2335 316 2019 51 29,3 

Frånluft  total Ф630 196 80 116 99,1 43,8 

Frånluft (fickventilation) - - - - 99,1 43,8 

Frånluft (5:e grupp) Ф400 98 54 44 99,1 43,8 

       
Infra 3 

      

Position Dimension  
Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) [Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-temperatur 
(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilluft in  Ф630 4258 148 4110 41,1 29,3 

Frånluft total Ф800 422 43 379 98,4 43,3 

Frånluft (6:e grupp), 2 rör Ф315 275 103 172 98,4 43,3 

       
Infra 4 

      

Position Dimension  
Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) [Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-temperatur 
(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilluft in  Ф500 1628 16 1612 42 28,4 

Frånluft (fickventilation)     se infra 3       
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Frånluft (6:e grupp)     se infra 3       

Infra 5 
      

Position Dimension  
Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) [Pa] 

Statiskt tryck 
(Ps) [Pa] 

Torr-temperatur 
(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilliuft ute + maskinsal Ф500 3767 102 3665 27 16 

Tilluft in (utifrån) 900 X 900 0 - - 1 -0,8 

Frånluft (agg. 6 och 2)+ ut Ф500 -3650 134 -3784 76 34,6 

Frånluft (ut) 800 X 800 -3650 - - 76 34,6 

Frånluft (agg. 6 och 2) Ф500 -3650 - - 76 34,6 

 

I Tabell 35 redovisas mätdata för hetluftskåpornas ventilationssystem. 

Tabell 35. Mätdata för hetluftskåpornas ventilationssystem vid driftfallet 450 g/m
2 

(vinter) 

Hetluftskåpor 
      

Position Dimension 
Totaltryck 
(Pt) [Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur (Ttl) 

[°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Tilluft in - - - - 1 -0,8 

Friskluft till 1 o 2(VVX) Ф400 -310 79 -389 46,5 19,3 

Friskluft till 3 (VVX) Ф400 -177 59 -236 46,5 19,3 

Frånluft från 3 till VVX Ф400 -186 0 -187 118,5 40 

Frånluft från 2 till VVX Ф400 -755 214 -969 113,1 50,4 

Total tilluft 3 1000 x 1000 3924 23 3901 156 48 

Total frånluft 3 1000 x 1000 -177 15 -191 118,5 40 

Total tilluft 1 600 x 1000 2776 45 2731 142,1 43 

Total tilluft 2 600 x 1000 2757 52 2705 142,1 43 

Frånluft 1 600 x 1000 -402 88 -490 97 41,8 

Frånluft 2 600x1000 - - - 113,1 50,4 

  Ton ånga/h 
     

ånga in batteri för 1-2 0,30 - - - 167 - 

ånga in batteri för 3 0,15 - - - 167 - 

kondensat ut batteri 0,44 - - - 167 - 
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Bilaga 4: Mätdata 450 g/m2 (sommar) 
I detta kapitel redovisas de värden som uppmätts under tillverkning av ytvikten 450 g/m2 vid 

sommarkörning.  

I Tabell 36 redovisas uppmätta data på mätpunkter som samverkar med torkkåpan. 

Tabell 36. Mätdata för värmeåtervinningsaggregaten samt infravärmarna vid driftfallet 450 g/m
2 

(sommar) 

Värmeåtervinningsaggregat 
1        

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 61,5 58,9 

Våtluft ut 900 x 900mm^2 18,82 -510 175 -685 60,6 56,6 

Tilluft mellantak 4 x Φ 630mm 11,25 -21 68 -89 51,1 26,4 

Tilluft efter ångbatteri - - -300 - - 51,3 24,0 

 
Ton ånga / h 

      

ånga in batteri  0,3 - - - - - - 

kondensat ut batteri 0,3 - - - - - - 

        
Värmeåtervinningsaggregat 

2        

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in 1900 x 1900mm^2 - - - - 89 58,3 

Våtluft ut 1900 x 1900mm^2 - - - - 61,5 58,9 

Tilluft från maskinsal 1800 x 1900mm^2 2,81 - - - 50 35,2 

Tilluft infra 5 Φ 500mm - -3770  - -3770 80,9 35,8 

Tilluft efter ångbatteri - - -260 - - 100,4 43,5 

Tilluft före ångbatteri - - -240 - - 70,9 39,3 

  Ton ånga / h 
      

ånga in batteri 0 - - - - - - 

kondensat ut batteri 0 - - - - - - 
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Värmeåtervinningsaggregat 
3      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 89 58,3 

Våtluft ut 1500 x 1500mm^2 10,40 -380 54 -434 56,1 55,2 

Skrubber-vatten in - - - - - 44,3 - 

Skrubber-vatten ut - - - - - 57,8 - 

Färskvatten-uppvärmning in - - - - - 4,6 - 

Färskvatten-uppvärmning 
ut 

- - - - - 47,3 - 

MS BV-KAR in - - - - - 45,9 - 

MS BV-KAR ut - - - - - 49 - 

  Ton ånga / h 
      

ånga in batteri 0 - - - - - - 

kondensat ut batteri 0 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
4      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 92,7 59,9 

Våtluft mellanväxlingen - - - - - - - 

Tilluft in (genom batteri) 1900 x 1800mm^2 0,00 - - - 12 8,5 

Tilluft in (utan uppvärming) 1800 x 2000mm^2 3,9 - - - 12 8,5 

Tilluft EB - - 360 - - 19 15,8 

  Ton ånga / h 
      

ånga in batteri 0 - - - - - - 

kondensat ut batteri 0 - - - - - - 
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Värmeåtervinningsaggregat 
5      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 96,4 61,5 

Våtluft ut 1500 x1500mm^2 8,56 -400 37 -410 55,3 53,2 

Tilluft in - - - - - 12 8,5 

Tilluft före ångbatteri - - -350 - - 41,5 29,9 

Tilluft till mellantak Φ 1250mm 11,13 -230 - - 43,6 20,8 

Skrubber-vatten in - - - - - 44,3 - 

Skrubber-vatten ut - - - - - 57,8 - 

Färsk-vattenuppvärmning in - - - - - 4,6 - 

Färsk-vattenuppvärmning 
ut 

- - - - - 47,3 - 

MS BV-KAR in - - - - - 45,9 - 

MS BV-KAR ut   - - - - 49 - 

  Ton ånga / h 
      

ånga in batteri 0 - - - - - - 

kondensat ut batteri 0 - - - - - - 

      
    

Värmeåtervinningsaggregat 
6      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in 1900 x 1900mm^2 - - - - 96,4 61,5 

Våtluft ut 1900 x 1900mm^2 - - - - 59,6 58,4 

Tilluft från maskinsal 1800 x 1900mm^2 3,56 - - - 51,6 34,9 

Tilluft infra 5 Φ 500mm - -3770 0 - 80,9 35,8 

Tilluft före ångbatteri - - -160 - - 72,2 41 

Tilluft efter ångbatteri - - -290 - - 74,5 41,8 

 
Ton ånga / h 

      

ånga in batteri 0 - - - - - - 

kondensat ut batteri 0 - - - - - - 
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Värmeåtervinningsaggregat 
7      

    

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Våtluft in - - - - - 59,6 58,4 

Våtluft ut 900 x 900mm^2 17,65 -720 156 -876 55,4 54,9 

Tilluft in 
2 x 1200 x 

1800mm^2 
2,6 - - - 12 8,5 

Tilluft mellantak - - 370 - - 47,9 23,1 

 
Ton ånga / h - - - - - - 

ånga in batteri 0 - - - - - - 

kondensat ut batteri 0 - - - - - - 

        

INFRA               

Position Dimension  
Hastighet (v) 

[m/s] 
Totaltryck (Pt) 

[Pa] 

Dynamiskt 
tryck (Pd) 

[Pa] 

Statiskt 
tryck (Ps) 

[Pa] 

Torr-
temperatur 

(Ttl) [°C] 

Våt-
temperatur 

(Tfl) [°C] 

Infra 3-4, frånluft Φ 800 - - - - 
117,4 41,9 

Infra 2, frånluft Φ 630 - - - - 
99,2 40,5 
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Bilaga 5: Mätdata elanvändning 
Nedan visas elanvändningen för de fläktar, pumpar, kompressorer och motorer som erfordras till 

torkparti, bestrykningsparti och värmeåtervinningssystemen för luft.  

Elanvändning 
I detta delkapitel redovisas de uppmätta värdena för all apparatur som drivs av el. Dessa värden är 

uppmätta för driftfallet 450 g/m2 (vinter). 

Elanvändning fläktar  

Nedan i Tabell 37 visas elanvändningen för fläktarna för infravärmarna. 

Tabell 37. Elanvändningen för fläktarna vid infrasystemet 

System Funktion Effektfaktor 
[-] 

Skenbar 
effekt 
[kVA] 

Aktiv 
effekt 
[kW] 

Reaktiv 
effekt 
[kVAr] 

Infra 1 och 4 Tilluftfläkt 0,87 9,5 8,2 4,7 

Infra 3 Tilluftfläkt 0,9 43,8 39,4 19,1 

Infra 3 och 4 Frånluftfläkt 0,94 27,0 25,3 9,2 

Infra 2 Tilluftfläkt 0,89 36,0 32,0 16,4 

Infra 2 Frånluftfläkt 0,95 49,3 46,9 15,4 

Infra 5 Tilluftfläkt 0,92 41,6 38,2 16,3 

Infra 5 Frånluftfläkt 0,95 48,5 46,1 15,1 

Summa   255,6 236,2 96,2 

 

I Tabell 38 visas elanvändningen för hetluftsystemet. 

Tabell 38. Elanvändningen för hetluftsystemet 

System Funktion Effektfaktor 
[-] 

Skenbar 
effekt 
[kVA] 

Aktiv 
effekt 
[kW] 

Reaktiv 
effekt 
[kVAr] 

Hetluftskåpa 1 och 2 Tilluftfläkt 0,88 66,7 58,7 31,7 

Hetluftskåpa 3 Tilluftfläkt 0,90 68,0 61,2 29,6 

Hetluftskåpa 1,2 och 
3 

Frånluftfläkt 0,87 9,0 7,8 4,4 

Summa   143,7 127,7 65,8 
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I Tabell 39 visas elanvändningen för de två fläktarna i lokalventilationssystemet. 

Tabell 39. Elanvändningen för lokalventilationssystemet (Luvent) 

System Funktion Effektfaktor 
[-] 

Skenbar 
effekt 
[kVA] 

Aktiv 
effekt 
[kW] 

Reaktiv 
effekt 
[kVAr] 

Luvent 1 Lokalluftfläkt 0,85 30,0 25,5 15,8 

Luvent 2 Lokalluftfläkt 0,93 33,2 30,8 12,2 

Summa   63,2 56,4 28,0 

 

I Tabell 40 visas elanvändningen för de två lokaluftsfläktana för fickventilationen.. 

Tabell 40. Elanvändningen för fickventilationen 

System Funktion Effektfaktor 
[-] 

Skenbar 
effekt 
[kVA] 

Aktiv 
effekt 
[kW] 

Reaktiv 
effekt 
[kVAr] 

Fickventilation övre Lokalluftfläkt 0,97 52,2 50,7 12,7 

Fickventilation undre Lokalluftfläkt 0,95 56,2 53,3 17,5 

Summa   108,4 104,0 30,2 

 

Elanvändning motorer och pumpar 

I Tabell 41 visas elanvändningen för motorerna som driver cylindrarna i torkpartiet. Även motorerna 

som driver tryckluftsystemet är uppmätt i samma tabell. 

Tabell 41. Elanvändningen för drivgrupperna i torkkåpan 

System Namn Effekt 
[kW] 

Effektfaktor 
[-] 

Drivgrupp 1 Likströmsmotor 16,5 0,55 

Drivgrupp 2 Likströmsmotor 33 0,62 

Drivgrupp 3 Likströmsmotor 20 0,58 

Drivgrupp 4 Likströmsmotor 15 0,53 

Drivgrupp 5A Likströmsmotor 18 0,55 

Drivgrupp 5B Likströmsmotor 10,5 0,63 

Drivgrupp 6 Likströmsmotor 13,3 0,6 

Tryckluft 1 Växelströmsmotor 220 0,96 

Tryckluft 2 Växelströmsmotor 218 0,96 

Summa  564  
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I Tabell 42 visas hur mycket effekt de tre fyra pumparna i kondensatsystemet använder. 

Tabell 42. Elanvändningen för pumparna vid kondensatkärl 

System Namn Effekt 
[kW] 

Effektfaktor 
[-] 

Reserv K1, K2 Kondensatpump 3 3 0,91 

K2-ÅC Kondensatpump 2 3,5 0,9 

K3-ÅC Kondensatpump 5 5 0,94 

Skrubber Skrubbervattenpump 17 0,88 

Summa  29  
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Bilaga 6: Resultat 300 g/m2 (vinter) 
I detta kapitel redovisas uträknade resultat för driftfallet 300 g/m2 under vinterdrift. Dessa resultat 

ger ett mer detaljerat resultat än det som redovisas tidigare i rapporten. 

Värmeåtervinningssystem torkparti 
I detta delkapitel redovisas resultat som är kopplade till värmeåtervinningssystemet. 

Luftflödes- och vattenbalans 

I Tabell 43 redovisas en luft och vattenbalans över respektive värmeåtervinningsaggregat.  

Tabell 43. Luft samt vattenbalansen för värmeåtervinningsaggregaten vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

 Massflöde 
in/ut [kgtl/s] 

Vattenflöde 
in [kg/s] 

Vattenflöde 
ut [kg/s] 

Avgivet 
vatten 
[kg/s] 

Effekt avgivet 
vatten [kW] 

Värmeåtervinnings-
aggregat 1 

13,1 1,9 1,4 0,5 120 

Värmeåtervinnings-
aggregat 2 

12,6 1,9 1,9 0,0 5 

Värmeåtervinnings-
aggregat 3 

20,9 3,1 2,1 1,0 246 

Värmeåtervinnings-
aggregat 5 

19,9 2,2 2,0 0,3 63 

Värmeåtervinnings-
aggregat 6 

14,3 1,6 1,4 0,2 44 

Värmeåtervinnings-
aggregat 7 

14,3 1,4 1,1 0,3 71 

      

Summa 95,2 12,2 9,8 2,4 549 

 

Värmebalans 

Nedan i Tabell 44, Tabell 45, Tabell 46 och Tabell 47 redovisas värmebalanser för de sju 

värmeåtervinningsaggregaten som samverkar med frånluften från torkkåpan. 

Tabell 44. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 vid driftfallet 300 g/m
2 

(vinter) 

Värme-
återvinnings-
aggregat 1 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 5854  4445 

Luft till mellantak -46  1046 

Ånga/kondensat 121  28 

Kondensat till 
avlopp 

0  246 

Förluster samt 
restpost 

0  164 

 

Värme-
återvinnings-
aggregat 2 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 6078  5620 

Luft till fickvent. 1454  2344 

Ånga/kondensat 325  75 

Kondensat till 
avlopp 

0  0 

Förluster samt 
restpost 

182  0 
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Tabell 45. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 3 och 4 vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Värme-
återvinnings-
aggregat 3 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt 
ut [kW] 

Våtluft 10092  6497 

Luft till mellantak -68  1088 

Ånga/kondensat 98  23 

Skrubbervatten 0  669 

Kondensat till avlopp 0  63 

Förluster samt 
restpost 

0  1783 

 

Värme-
återvinnings-
aggregat 4 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Luft till EB 72  242 

Ånga/kondensat 223  51 

Förluster samt 
restpost 

13  0 

 

 

Tabell 46. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 5 och 6 vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Värme-
återvinnings-
aggregat 5 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 7907  6177 

Luft till mellantak -65  1074 

Ånga/kondensat 104  24 

Skrubbervatten 0  669 

Kondensat till 
avlopp 

0  71 

Förluster samt 
restpost 

67  0 

 

Värme-
återvinnings-
aggregat 6 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 5684  4445 

Luft till fickvent. 1891  1864 

Ånga/kondensat 0  0 

Kondensat till 
avlopp 

0  71 

Förluster samt 
restpost 

0  1126 

 

 

Tabell 47. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 
7 vid driftfallet 300 g/m

2
 (vinter) 

 

Värme-
återvinnings-
aggregat 7 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt 
ut [kW] 

Våtluft 4445  3513 

Luft till mellantak -17  441 

Ånga/kondensat 0  0 

Kondensat till 
avlopp 

0  71 

Förluster samt 
restpost 

0  402 

 

 

 



114 
 

Infra torkar 
I detta delkapitel redovisas beräknade resultat kopplade till infravärmarna. 

Luftflödesbalans 

I Tabell 48 och Tabell 49 redovisas luftflödesbalanser för infravärmarnas ventilationssystem. 

Tabell 48. Luftflödesbalansen för infravärmare 1 och 2 vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Infra 1 Massflöde in 
[kg/s] 

 Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 1,0  0,0 

Frånluft 0,0  0,0 

Förluster 
samt 
restpost 

0  1,0 

 

Infra 2 Massflöde in 
[kg/s] 

 Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 6,3  0,0 

Frånluft 0,0  3,5 

Förluster 
samt 
restpost 

0  2,9 

 

 

Tabell 49. Luftflödesbalansen för infravärmare 3-4 och 5 vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Infra 3-
4 

Massflöde in 
[kg/s] 

  Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 3 5,8   0,0 

Tilluft 4 1,2   0 

Frånluft 0,0   4,3 

Förluster 
samt 
restpost 

0   2,7 

 

Infra 5 Massflöde in 
[kg/s] 

  Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 4,2   0,0 

Frånluft 0,0   3,0 

Förluster 
samt 
restpost 

0   1,1 

 

 

Värmebalans 

I Tabell 50 och Tabell 51 redovisas värmebalanser för infravärmarnas ventilationssystem. 

Tabell 50. Värmebalansen för infravärmare 1 och 2 vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Infra 1 Effekt in 
[kW] 

  Effekt ut 
[kW] 

Tilluft 68   0 

IR-tork 1 178   0 

Förluster 
samt 
restpost 

0   246 

 

Infra 2 Effekt in 
[kW] 

  Effekt ut 
[kW] 

Tilluft 628   0 

IR-tork 2 713   0 

Frånluft 0   601 

Förluster 
samt 
restpost 

0   739 

 

 

Tabell 51. Värmebalansen för infravärmare 3-4 och 5 vid driftfallet 300 g/m2 (vinter) 

Infra 3-4 Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Tilluft 3 380   

Tilluft 4 85   

Infra 5 Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Tilluft 206   

IR-tork 5 907   
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IR-tork 3 747   

IR-tork 4 205   

Frånluft   749 

Förluster 
samt 
restpost 

  668 

 

Frånluft   468 

Förluster 
samt 
restpost 

  645 

 

 

Hetluftskåpor 
I detta delkapitel redovisas beräknade värden för hetluftskåporna. 

Luftflödesbalans 

I Tabell 52 redovisas en luftflödesbalans samt differensen mellan massflöde in och ut. 

Tabell 52. Luftflödesbalansen för hetluftsystemet vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Hetluftskåpor Massflöde 
in [kg/s] 

Massflöde 
ut [kg/s] 

Differens 
[kg/s] 

Hetluftskåpa 1 5,1 7,0 -2,0 

Hetluftskåpa 2 5,4 4,0 1,3 

Hetluftskåpa 3 7,0 5,1 1,9 

    

Summa: 19,1 17,9 1,2 

 

Värmebalans 

I Tabell 53 visas en värmebalans över hetluftsystemet.  

Tabell 53. Värmebalansen för hetluftsystemet vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Hetluftskåpor Effekt in [kW]  Effekt ut [kW] 

Tilluft från VVX till H1 och H2 -5  0 

Frånluft till VVX från H2 0  634 

Till- och frånluft till/från H1 och H2 3689  3513 

Ånga/kondensat till/från H1 och H2 976  256 

Tilluft från VVX till H3 104  0 

Frånluft till VVX från H3 0  54 

Till- och frånluft till/från H3 1194  1380 

Ånga/kondensat till/från H3 488  128 

Förluster samt restpost 0  483 

    

Summa 6447  6447 
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Torkkåpan 
I detta delkapitel redovisas data som är direkt kopplade till torkkåpan. 

Luftflödesbalans 

I Tabell 54 redovisas en luftbalansflödesbalans över systemet. 

Tabell 54. Luftflödesbalansen för torkkåpan vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Luft ut Massflöde 
[kgtl/s] 

Entalpi 
[kJ/kgtl

] 

Effekt 
[kW] 

Våtluft ut 
A1 

13,1 338,5 4445 

Våtluft ut 
A3 

20,9 310,3 6497 

Våtluft ut 
A5 

19,9 310,3 6177 

Våtluft ut 
A7 

14,3 245,6 3513 

    

    

    

Summa 68,3  20632 
 

Luft in Massflöde 
[kgtl/s] 

Entalpi 
[kJ/kgtl

] 

Effekt 
[kW] 

Luft in 
A2+I5 

12,3 190,5 2344 

Luft in 
A6+I5 

13,6 136,6 1864 

Luft in I2 
 

6,3 99,0 628 

Luft in 
I3+I4 

4,3 174,6 749 

Läckluft 
samt 
restpost 

31,6 51,7 1632 

Spritsluft 0,1 53,3 6 

    

Summa 68,3  7223 
 

 

Vattenbalans 

I Tabell 55 redovisas en vattenbalans över systemet. 

Tabell 55. Vattenbalansen för tokkåpan vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

Vatten in Massflöde [kgH2O/s] 

Luft in A2+I5 0,4 

Luft in A6+I5 0,3 

Luft in I2 0,1 

Luft in I3+I4 0,1 

Inläckage 0,3 

Kartong 5,4 

Spitsvatten 1,0 

  

  

Summa 7,7 
 

Vatten ut Massflöde [kgH2O/s] 

Våtluft ut A1 2,0 

Våtluft ut A3 2,1 

Våtluft ut A5 2,0 

Våtluft ut A7 1,6 

Skrubbervatten 
samt restpost 

0,2 

  

  

  

  

Summa 7,7 
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Värmebalans 

I Tabell 56 redovisas en värmebalans över systemet. Sankeydiagramet i kapitel 6 grundas på dessa 

värden. 

Tabell 56. Värmebalansen över torkkåpan vid driftfallet 300 g/m
2
 (vinter) 

 Effekt in  Effekt ut 

Maskinsalsluft 2898  0 

Luft från infra 1818  0 

Fuktig luft 0  20632 

Läckluft samt spritsluft 1638  0 

Ånga till värmeåtervinningsaggregat 250  0 

Ånga till cylindrar 24838  0 

Kondensat från cylindrar 0  4732 

Kondensat från värmeåtervinningsaggregat 
(batteri) 

0  75 

Kondensat från värmeåtervinningsaggregat 
(avlopp) 

0  49 

Värmeväxling skrubbervatten 0  1338 

Sprits samt skrubbervatten 527  0 

Kartong 2404  1372 

Förlust i värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 0  1012 

Uppvärmning av EB 0  242 

Återvunnen Effekt VVX till torkkåpa 612  612 

Återvunnen Effekt VVX till mellantak 0  3581 

Kåpa samt restpost 0  1340 

Summa: 34986  34986 
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Bilaga 7: Resultat 350 g/m2 (vinter) 
I detta kapitel redovisas uträknade resultat för driftfallet 350 g/m2 under vinterdrift. Dessa resultat 

ger ett mer detaljerat resultat än det som redovisas tidigare i rapporten. 

Torkkåpan 
I detta delkapitel redovisas beräknade värden för 350 g/m2 vid vinterdrift. 

Luftflödesbalans 

I Tabell 57 redovisas en luftflödesbalans över torkkåpan. 

Tabell 57. Luftbalansen för värmeåtervinningsaggregaten vid driftfallet 350 g/m
2
 (vinter) 

Luft in Massflöde 
[kgtl/s] 

Entalpi 
[KJ/kgtl

] 

Effekt [kW] 

Luft in 
A2+I5 

11,7 187 2204 

Luft in 
A6+I5 

13,8 150 2015 

Luft in I2 
 

3,6 156 558 

Luft in 
I3+I4 

4,3 167 723 

Läckluft 32,6 52 1693 

Spits luft 0,1 53 5 

    

Summa 65,8  7198 
 

Luft ut Massflöde 
[kgtl/s] 

Entalpi 
[kJ/kgtl
] 

Effekt 
[kW] 

Våtluft 
ut A1 

12,7 457 5786 

Våtluft 
ut A3 

19,9 416 8282 

Våtluft 
ut A5 

20,2 405 8202 

Våtluft 
ut A7 

13 375 4867 

    

    

    

Summa 65,8  27138 
 

 

Vattenbalans 

I Tabell 58 redovisas en vattenbalans över torkkåpan. 

Tabell 58. Vattenbalansen för värmeåtervinningsaggregaten vid driftfallet 350 g/m
2
 (vinter) 

Vatten in Massflöde [kgH2O/s] 

Luft in A2+I5 0,3 

Luft in A6+I5 0,4 

Luft in I2 0,1 

Luft in I3+I4 0,1 

Inläckage 0,3 

Kartong 7,8 

Spitsvatten 1,0 

  

  

Summa 10,0 
 

Vatten ut Massflöde [kgH2O/s] 

Våtluft ut A1 1,8 

Våtluft ut A3 2,7 

Våtluft ut A5 2,7 

Våtluft ut A7 1,8 

Skrubbervatten 
samt restpost 

1,0 

  

  

  

  

Summa 10,0 
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Bilaga 8: Resultat 450 g/m2 (vinter) 
I detta kapitel redovisas uträknade resultat för driftfallet 450 g/m2 under vinterdrift. Dessa resultat 

ger ett mer detaljerat resultat än det som redovisas tidigare i rapporten. 

Värmeåtervinningssystem torkparti 
I detta delkapitel redovisas resultat som är kopplade till värmeåtervinningssystemet. 

Luftflödes- samt vattenbalans 

I Tabell 59 redovisas en luft och vattenbalans över respektive värmeåtervinningsaggregat.  

Tabell 59. Luft- samt vattenbalansen för värmeåtervinningsaggregaten vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Luftflödes och 
vattenbalans 

Massflöde 
[kgtl/s] 

Vattenflöde 
in [kg/s] 

Vattenflöd
e ut[kg/s] 

Avgivet vatten 
[kg/s] 

Effekt avgivet 
vatten [kW] 

Värme-
återvinnings-

aggregat 1 

14,5 1,9 1,0 0,9 204 

Värme-
återvinnings-

aggregat 2 

13,9 1,7 1,9 -0,1 -33 

Värme-
återvinnings-

aggregat 3 

23,7 2,9 1,6 1,3 282 

Värme-
återvinnings-

aggregat 5 

20,5 3,5 2,0 1,4 346 

Värme-
återvinnings-

aggregat 6 

13,8 2,3 2,0 0,3 76 

Värme-
återvinnings-

aggregat 7 

13,8 2,0 1,3 0,7 168 

      
Summa  14,44 9,85 4,59 1042 

 

Värmebalans 

Nedan i Tabell 60, Tabell 61, Tabell 62 och Tabell 63 redovisas värmebalanser för de sju 

värmeåtervinningsaggregaten som samverkar med frånluften från torkkåpan. 

Tabell 60. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Värme-
återvinnings-
aggregat 1 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 5928  3300 

Luft till mellantak 123  1168 

Ånga/kondensat 201  46 

Kondensat till 
avlopp 

0  204 

Värme-
återvinnings-
aggregat 2 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 5825  5691 

Luft till fickvent. 1447  1940 

Ånga/kondensat 475  109 

Kondensat till 
avlopp 

0  -33 
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Förluster samt 
restpost 

0  1534 

 

Förluster samt 
restpost 

0  39 

 

 

 

 

 

 

Tabell 61. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 3 och 4 vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Värme-
återvinnings-
aggregat 3 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt 
ut 

[kW] 

Våtluft 9949  5514 

Luft till mellantak 200  1742 

Ånga/kondensat 146  34 

Skrubbervatten 0  678 

Kondensat till 
avlopp 

0  282 

Förluster samt 
restpost 

0  2046 

 

Värme-
återvinnings-
aggregat 4 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Luft till EB 68  172 

Ånga/kondensat 245  56 

Förluster samt 
restpost 

0  86 

 

 

Tabell 62. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 5 och 6 vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Värme-
återvinnings-
aggregat 5 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 11321  6445 

Luft till mellantak 192  1823 

Ånga/kondensat 164  38 

Skrubbervatten 0  678 

Kondensat till 
avlopp 

0  346 

Förluster samt 
restpost 

0  2348 

 

Värme-
återvinnings-
aggregat 6 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 7618  6168 

Luft till fickvent. 1720  1826 

Ånga/kondensat 0  0 

Kondensat till 
avlopp 

0  76 

Förluster samt 
restpost 

0  1268 
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Tabell 63. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 5 
vid driftfallet 450 g/m

2
 (vinter) 

Värme-
återvinnings-
aggregat 7 

Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 6168  4220 

Luft till mellantak 39  300 

Ånga/kondensat 0  0 

Kondensat till 
avlopp 

0  168 

Förluster samt 
restpost 

0  1518 

 

 

 

Infratorkar 
I detta delkapitel redovisas beräknade resultat kopplade till infravärmarna. 

Luftflödesbalans 

I Tabell 64 och Tabell 65 redovisas luftflödesbalanser för infravärmarnas ventilationssystem. 

Tabell 64. Luftflödesbalansen för infravärmare 1 och 2 vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Infra 1 Massflöde 
in [kg/s] 

 Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 0,9  0,0 

Frånluft 0,0  0,0 

Förluster 
samt 
restpost 

0,0 
 

 0,9 

 

Infra 2 Massflöde 
in [kg/s] 

 Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 6,5  0,0 

Frånluft 0,0  3,7 

Förluster 
samt 
restpost 

0,0  2,8 

 

Tabell 65. Luftflödesbalansen för infravärmare 3-4 och 5 vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Infra 3-4 Massflöde 
in [kg/s] 

  Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 3 5,7   0,0 

Tilluft 4 1,2     

Frånluft 0,0   4,3 

Förluster 
samt 
restpost 

    2,5 

 

Infra 5 Massflöde 
in [kg/s] 

  Massflöde 
ut [kg/s] 

Tilluft 3,1   0,0 

Frånluft 0,0   3,1 

Förluster 
samt 
restpost 

    0,0 

 

 

Värmebalans 

I Tabell 66 och Tabell 67 redovisas värmebalanser för infravärmarnas ventilationssystem. 

Tabell 66. Värmebalansen för infravärmare 1 och 2 vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Infra 1 Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Tilluft 85  0 

IR-tork 1 179  0 

Infra 2 Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Tilluft 610  0 

IR-tork 2 650  0 
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Förluster 
samt 
restpost 

0  264 

 

Frånluft 0  724 

Förluster 
samt 
restpost 

0  536 

 

 

Tabell 67 Värmebalansen för infravärmare 3-4 och 5 vid driftfallet 450 g/m
2 

(vinter) 

Infra 3-4 Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Tilluft 3 527  0 

Tilluft 4 105  0 

IR-tork 3 780  0 

IR-tork 4 0  0 

Frånluft 0  835 

Förluster 
samt 
restpost 

0  578 

 

Infra 5 Effekt in 
[kW] 

 Effekt ut 
[kW] 

Tilluft 134  0 

IR-tork 5 907  0 

Frånluft 0  398 

Förluster 
samt 
restpost 

0  644 

 

Hetluftskåpor 
I detta delkapitel redovisas beräknade värden för hetluftskåporna. 

Luftflödesbalans 

I Tabell 68 redovisas en luftflödesbalans samt differensen mellan massflöde in och ut. 

Tabell 68. Luftflödesbalansen för hetluftsystemet vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Hetluftskåpor Massflöde in 
[kg/s] 

Massflöde ut [kg/s] Differens [kg/s] 

Hetluftskåpa 1 5,2 7,5 -2,2 

Hetluftskåpa 2 5,6 4,0 1,6 

Hetluftskåpa 3 6,1 5,0 1,1 

    

Summa: 16,9 16,5 0,4 

Värmebalans 

I Tabell 69 redovisas en värmebalans över systemet. Sankeydiagramet i kapitel 6 grundas på dessa 

värden. 

Tabell 69. Värmebalansen för hetluftsystemet vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Hetluftskåpor Effekt in [kW]  Effekt ut [kW] 

Tilluft från VVX till H1 och H2 13  0 

Frånluft till VVX från H2 0  636 

Till- och frånluft till/från H1 och H2 1982  2451 

Ånga/kondensat till/från H1 och H2 821  204 

Tilluft från VVX till H3 78  0 

Frånluft till VVX från H3 0  11 
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Till- och frånluft till/från H3 1409  813 

Ånga/kondensat till/från H3 410  102 

Förluster samt restpost 0  496 

    

Summa 4714  4714 

 

 

 

 

 

 

 

Torkkåpan 
I detta delkapitel redovisas data som är direkt kopplade till torkkåpan. 

Luftflödesbalans 

I Tabell 70 redovisas en luftbalansflödesbalans över systemet. 

Tabell 70. Luftflödesbalansen för torkkåpan vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Luft in Massflöde 
[kgtl/s] 

Entalpi 
[KJ/kgtl

] 

Effekt [kW] 

Luft in 
A2+I5 

10,6 183,6 1940 

Luft in 
A6+I5 

11,2 163,3 1826 

Luft in I2 
 

6,5 94,0 610 

Luft in 
I3+I4 

4,3 192,0 834 

Läckluft 
samt 
restpost 

39,7 51,7 2052 

Spits luft 0,1 53,3 6 

    

Summa 72,4  7269 
 

Luft ut Massflöde 
[kgtl/s] 

Entalpi 
[kJ/kgtl
] 

Effekt 
[kW] 

Våtluft 
ut A1 

14,5 228,2 3300 

Våtluft 
ut A3 

23,7 232,5 5514 

Våtluft 
ut A5 

20,5 315,0 6445 

Våtluft 
ut A7 

13,8 306,7 4220 

    

    

    

Summa 72,4  19479 
 

Vattenbalans 

I Tabell 71 redovisas en vattenbalans över torkkåpan. 

Tabell 71. Vattenbalansen för tokkåpan vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

Vatten in Massflöde [kgH2O/s] Vatten ut Massflöde [kgH2O/s] 
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Luft in A2+I5 0,3 

Luft in A6+I5 0,4 

Luft in I2 0,1 

Luft in I3+I4 0,1 

Inläckage 0,4 

Kartong 6,8 

Spitsvatten 1,0 

  

  

Summa 9,2 
 

Våtluft ut A1 1,8 

Våtluft ut A3 1,6 

Våtluft ut A5 2,0 

Våtluft ut A7 2,3 

Skrubbervatten 
samt restpost 

1,5 

  

  

  

  

Summa 9,2 
 

Värmebalans 

I Tabell 72 redovisas en värmebalans över systemet. Sankeydiagramet i kapitel 6 grundas på dessa 

värden. 

Tabell 72. Värmebalansen över torkkåpan vid driftfallet 450 g/m
2
 (vinter) 

 

 

  

 Effekt in [kW]  Effekt ut [kW] 

Maskinsalsluft 2780  0 

Luft från infra 1956  0 

Fuktig luft 0  19479 

Läckluft samt spritsluft 2058  0 

Ånga till värmeåtervinningsaggregat 366  0 

Ånga till cylindrar 26448  0 

Kondensat från cylindrar 0  5038 

Kondensat från värmeåtervinningsaggregat (batteri) 0  109 

Kondensat från värmeåtervinningsaggregat (avlopp) 0  43 

Värmeväxling skrubbervatten 0  1355 

Sprits samt skrubbervatten 568  0 

Kartong 2551  1498 

Förlust i värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 0  1307 

Uppvärmning av EB 0  165 

Återvunnen energi VVX till torkkåpa 234  234 

Återvunnen energi VVX till mellantak   3959 

Kåpa samt restpost 0  3776 

Summa: 36962  36962 
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Bilaga 9: Resultat 450 g/m2 (sommar) 
I detta kapitel redovisas uträknade resultat för driftfallet 450 g/m2 under sommardrift. Dessa resultat 

ger ett mer detaljerat resultat än det som redovisas tidigare i rapporten. 

Värmeåtervinningssystem torkparti 
I detta delkapitel redovisas resultat som är kopplade till värmeåtervinningssystemet. 

Luftflödes- och vattenbalans 

I Tabell 73 redovisas en luft och vattenbalans över respektive värmeåtervinningsaggregat.  

Tabell 73. Luft samt vattenbalansen för värmeåtervinningsaggregaten vid driftfallet 450 g/m
2
 (sommar) 

Luftflödes och 
vattenbalans 

Massflöde 
[kgtl/s] 

Vattenflöde 
in [kg/s] 

Vattenflöde 
ut [kg/s] 

Avgivet vatten 
[kg/s] 

Effekt avgivet 
vatten [kW] 

Värme-
återvinnings-

aggregat 1 

13,4 1,9 1,7 0,2 57 

Värme-
återvinnings-

aggregat 2 

12,8 1,6 1,8 -0,2 -60 

Värme-
återvinnings-

aggregat 3 

21,0 2,6 2,4 0,1 31 

Värme-
återvinnings-

aggregat 5 

17,7 2,6 1,8 0,8 185 

Värme-
återvinnings-

aggregat 6 

12,9 1,9 1,8 0,1 28 

Värme-
återvinnings-

aggregat 7 

12,9 1,8 1,5 0,3 76 

      
Summa 90,7 12,4 11,0 1,3 317 

 

Värmebalans 

Nedan i Tabell 74, Tabell 75, Tabell 76 och Tabell 77 redovisas värmebalanser för de sju 

värmeåtervinningsaggregaten som samverkar med frånluften från torkkåpan. 

Tabell 74. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 vid driftfallet 450 g/m2 (sommar) 

Värme-
återvinnings
-aggregat 1 

Effekt 
in 
[kW] 

  Effekt 
ut 
[kW] 

Våtluft 5802   5172 

Luft till 
mellantak 

388   1225 

Ånga/kondensa
t 

230   53 

Värme-
återvinnings-
aggregat 2 

Effekt 
in 
[kW] 

  Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 5354   5570 

Luft till fickvent. 1502   2237 

Ånga/kondensat 325   75 

Kondensat till 
avlopp 

0   0 
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Kondensat till 
avlopp 

    31 

Förluster samt 
restpost 

61     

 

Förluster samt 
restpost 

700   0 

 

 

 

 

 

Tabell 75. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 1 och 2 vid driftfallet 450 g/m
2
 (sommar) 

Värme-
återvinnings
-aggregat 3 

Effekt in 
[kW] 

  Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 8787   7579 

Ånga/kondensa
t 

0   0 

Skrubbervatten 0   662 

Kondensat till 
avlopp 

    185 

Förluster samt 
restpost 

    361 

 

Värme-
återvinnings
-aggregat 4 

Effekt in 
[kW] 

  Effekt ut 
[kW] 

Luft till EB 448   744 

Ånga/kondensa
t 

0   0 

Förluster samt 
restpost 

296   0 

 

 

Tabell 76. Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 5 och 6 vid driftfallet 450 g/m
2
 (sommar) 

Värme-
återvinnings
-aggregat 5 

Effekt in 
[kW] 

  Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 8732   5745 

Luft till 
mellantak 

389   899 

Ånga/kondensa
t 

0   0 

Skrubbervatten 0   662 

Kondensat till 
avlopp 

0   76 

Förluster samt 
restpost 

0   1739 

 

Värme-
återvinnings
-aggregat 6 

Effekt in 
[kW] 

  Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 6356   5446 

Luft till 
fickvent. 

1819   2550 

Ånga/kondensa
t 

0   0 

Kondensat till 
avlopp 

 0   76 

Förluster samt 
restpost 

 0   104 
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Tabell 77 Värmebalansen för värmeåtervinningsaggregat 7 
vid driftfallet 450 g/m

2
 (sommar) 

Värme-
återvinnings-
aggregat 7 

Effekt in 
[kW] 

  Effekt ut 
[kW] 

Våtluft 5446   4578 

Luft till 
mellantak 

175   460 

Ånga/kondensat 0   0 

Kondensat till 
avlopp 

 0  
76 

Förluster samt 
restpost 

0  
507 

 

 

 

Torkkåpan 
I detta delkapitel redovisas data som är direkt kopplade till torkkåpan. 

Luftflödesbalans 

I Tabell 78 redovisas en luftbalansflödesbalans över systemet. 

Tabell 78. Luftflödesbalansen för torkkåpan vid driftfallet 450 g/m
2
 (sommar) 

Luft in Massflöde 
[kgtl/s] 

Entalpi 
[KJ/kgtl] 

Effekt [kW] 

Luft in 
A2+I5 

11,5 195,0 2237 

Luft in 
A6+I5 

14,1 180,7 2550 

Luft in I2 
 

3,5 166,9 583 

Luft in 
I3+I4 

4,3 177,6 756 

Läckluft 
samt 
restpost 

31,5 51,7 756 

Spitsluft 0,1 53,3 6 

    

Summa 65,0  7762 
 

Luft ut Massflöde 
[kgtl/s] 

Entalpi 
[kJ/kgtl] 

Effekt 
[kW] 

Våtluft 
ut A1 

13,4 386,9 5172 

Våtluft 
ut A3 

21,1 359,9 7579 

Våtluft 
ut A5 

17,7 324,8 5745 

Våtluft 
ut A7 

12,9 355,6 4578 

    

    

    

Summa 65,0  23073 
 

Vattenbalans 

I Tabell 79 redovisas en vattenbalans över torkkåpan. 

Tabell 79. Vattenbalansen för tokkåpan vid driftfallet 450 g/m
2
 (sommar) 

Vatten in Massflöde [kgH2O/s] 

Luft in A2+I5 0,4 

Luft in A6+I5 0,6 

Luft in I2 0,1 

Vatten ut Massflöde [kgH2O/s] 

Våtluft ut A1 1,6 

Våtluft ut A3 2,6 

Våtluft ut A5 2,6 
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Luft in I3+I4 0,1 

Inläckage 0,3 

Kartong 7,2 

Spitsvatten 1,0 

  

  

Summa 9,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våtluft ut A7 1,9 

Skrubbervatten 
samt restpost 

0,9 

  

  

  

  

Summa 9,6 
 

Värmebalans 

I Tabell 80 redovisas en värmebalans över systemet. Sankeydiagramet i kapitel 6 grundas på dessa 

värden. 

Tabell 80. Värmebalansen över torkkåpan vid driftfallet 450 g/m
2
 (sommar) 

 Effekt in 
 

Effekt ut 

Maskinsalsluft 2921 
 

0 

Luft från infra 1758 
 

0 

Fuktig luft 0 
 

23073 

Läckluft samt spritsluft 1636 
 

0 

Ånga till 
värmeåtervinningsaggregat 

250 
 

0 

Ånga till cylindrar 26101 
 

0 

Kondensat från cylindrar 
0 

 
4971 

Kondensat från 
värmeåtervinningsaggregat 
(batteri) 

0 
 

75 

Kondensat från 
värmeåtervinningsaggregat 
(avlopp) 

0 
 

-32 

Värmeväxling 
skrubbervatten 0 

 
1324 

Sprits samt skrubbervatten 
251 

 
218 

Kartong 2784 
 

1589 

Förlust i 
värmeåtervinningsaggregat 
2 och 6 

0 
 

104 
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Uppvärmning av  EB 0 
 

744 

Återvunnen Effekt VVX till 
torkkåpa 1215 

 
1215 

Återvunnen Effekt VVX till 
mellantak 0 

 
1279 

Kåpa samt restpost 0 
 

2356 

Summa: 36917 
 

36917 
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Bilaga 10: Underlag ekonomiska beräkningar 
I denna bilaga redovisas de ekonomiska data som används vid beräkningar på återbetalningstid, 

nuvärde och kapitalvärdeskvot. 

Frekvensstyrda våtluftsfläktar (daggpunkt) 
I Tabell 81 redovisas de data som används för beräkningar på frekvensstyrda fläktmotorer. 

Tabell 81. Ekonomisk data för åtgärdsförslaget frekvensstyrda våtluftsfläktar 

Ekonomisk livslängd 20 
   

Kalkylränta 20 % 
   

Restvärde 0 
   

     

Inbetalning 
Minskad 
kostnad 
[kSEK] 

Minskat 
energi-behov 

[MWh] 
  

Minskat elbehov fläktar 128,6908 257 
  

Minskat ångbehov 
torkparti 

1038,956 8658 
  

  
 

  
  

Summa inbetalning: 1167,6 8915 
  

     

Investeringskostnader       

  Antal 
Kostnad 
[kSEK] 

Summa 
[kSEK] 

Kommentar 

Frekvensomriktare 4 50 200 Tagen kostnad från tidigare projektering 

Installation 1 
 

380 Tagen kostnad från tidigare projektering samt påslag av 300 000 SEK  

Programmering 1 
 

15 Tagen kostnad från tidigare projektering 

  
   

  

Givare 6 25 150 Vaisala givare. Kostnad vald i  samspråk med automatiseringsingenjör 

Installation 1 
 

30 Tagen kostnad från tidigare projektering 

Programmering 1 
 

15 Tagen kostnad från tidigare projektering 

  
   

  

Reglerspjäll 2 50 100 Uppskattat värde 

Installation 1 
 

20 Uppskattat värde 

  
   

  

Projektering 1 
 

40 100 procent påslag från tidigare projektering 

  
   

  

Summa planerade 
investerings-kostnader:   

950   

Oplanerade 
investerings-kostnader:   

475 

Vid tidigare genomförd projektering uppskattadedes de oplanerade 
kostnaderna till 10 procent av de planerade kostnaderna. Då osäkerhet 
i vissa investeringskostnader föreligger i detta fall har 50 procent av de 
planerade kostnaderna använts. 
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Totala investerings-
kostnader [kSEK]: 

    1425,0   

     

     

Återbetalningstid [år]: 1,22 
   

Nuvärde [kSEK]: 4261,0 
   

Kapitalvärdeskvot [-]: 3,0 
   

 

Större frånluftsfläktar infra 
I Tabell 82 redovisas de data som används för beräkningar på större frånluftsfläktar för 

infravärmarna.  

Tabell 82. Ekonomisk data för åtgärdsförslaget större frånluftsfläktar infra 

Ekonomisk livslängd 20 år 
  

Kalkylränta 20 %   
  

Restvärde 0 SEK 
  

     

Inbetalning 
Minskad 
kostnad 
[kSEK] 

Minskat 
energi-behov 

[MWh] 
  

Minskat ångbehov 
torkparti 

493 4107 
  

  
 

  
  

Summa inbetalning: 492,9   
  

     

Investeringskostnader         

  Antal 
Kostnad 
[kSEK] 

Summa 
[kSEK] 

Kommentar 

Fläktar ink. Motorer 2 600 1200 Samspråk med underhållsavdelningen 

Installationskostnad 2 20 40 Samspråk med underhållsavdelningen 

  
   

  

Projekteringskostnad 1 15 15 Uppskattat värde utifrån tidigare projektering 

  
   

  

Summa planerade 
investerings-kostnader:   

1255   

Oplanerade 
investerings-kostnader:   

628 Uppskattas till 50 procent av de planerade kostnaderna 

Totala investerings-
kostnader: 

    1882,5   
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Återbetalningstid [år]: 3,82 
   

Nuvärde [kSEK]: 517,5 
   

Kapitalvärdeskvot [-]: 0,3 
   

 

Uppvarvning av lokalluftsfläktar i värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 
I Tabell 83 redovisas de data som används för beräkningar på uppvarvning av lokaluftsfläktar i 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6.  

Tabell 83. Ekonomisk data för åtgärdsförslaget uppvarvning av lokalluftsfläktar i värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 

Ekonomisk livslängd 20 
   

Kalkylränta 20 % 
   

Restvärde 0 
   

     

Inbetalning 
Minskad 
kostnad 
[kSEK] 

Minskat 
energi-behov 

[MWh] 
  

Minskat ångbehov 
torkparti 

726 6047 
  

  
 

  
  

Summa inbetalning: 725,6   
  

     

Investeringskostnader       

  Antal 
Kostnad 
[kSEK] 

Summa 
[kSEK] 

Kommentar 

Uppgradering fläktar 
samt motorer 

2 1 2 Samspråk med underhållsavdelningen 

Installation 2 1 2 Samspråk med underhållsavdelningen 

  
   

  

Projekteringskostnad 1 5 5 Uppskattat värde 

  
   

  

Summa planerade 
investerings-kostnader:   

9   

Oplanerade 
investerings-kostnader:   

4,5 Uppskattas till 50 procent av de planerade kostnaderna 

Totala investerings-
kostnader: 

    13,5   
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Återbetalningstid [år]: 0,02 
   

Nuvärde [kSEK]: 3520,0 
   

Kapitalvärdeskvot [-]: 260,7 
   

 

Uppvarvning av lokalluftsfläktar samt större frånluftsfläktar infra 
I Tabell 84 redovisas de data som används för beräkningar på uppvarvning av lokaluftsfläktar i 

värmeåtervinningsaggregat 2 och 6 samt större frånluftsfläktar för infravärmarna. 

Tabell 84. Ekonomisk data för åtgärdsförslaget uppvarvning av lokalluftsfläktar samt större frånluftsfläktar infra 

Ekonomisk livslängd 20 
   

Kalkylränta 20 % 
   

Restvärde 0 
   

     

Inbetalning 
Minskad 
kostnad 
[kSEK] 

Minskat 
energi-behov 

[MWh] 
  

Minskat ångbehov 
torkparti 

1192 9933 
  

  
 

  
  

Summa inbetalning: 1192,0   
  

     

Investeringskostnader       

  Antal 
Kostnad 
[kSEK] 

Summa 
[kSEK] 

Kommentar 

Fläktar ink. Motorer 2 600 1200 Samspråk med underhållsavdelningen 

Installationskostnad 2 20 40 Samspråk med underhållsavdelningen 

Investeringskostnad 
uppgradering av fläkt 
samt motor  

2 1 2 Samspråk med underhållsavdelningen 

Installationskostnad 2 1 2 Samspråk med underhållsavdelningen 

Projekteringskostnad 1 20 20 Uppskattat värde 

  
   

  

Summa planerade 
investerings-kostnader:   

1264   

Oplanerade 
investerings-kostnader:   

632 Uppskattas till 50 procent av de planerade kostnaderna 

Totala investerings-
kostnader: 

    1896,0   
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Återbetalningstid [år]: 1,59 
   

Nuvärde [kSEK]: 3908,6 
   

Kapitalvärdeskvot [-]: 2,1 
   

Frekvensstyrda våtluftsfläktar, uppvarvning av lokalluftsfläktar samt 

större frånluftsfläktar infra 
I Tabell 85 redovisas de data som används för beräkningar på frekvensstyrda våtluftsfläktar, 

uppvarvning av lokalluftsfläktar samt större frånluftsfläktar infra. 

Tabell 85. Ekonomisk data för åtgärdsförslaget frekvensstyrda våtluftsfläktar, uppvarvning av lokalluftsfläktar samt 
större frånluftsfläktar infra 

Ekonomisk livslängd 20 
   

Kalkylränta 20 % 
   

Restvärde 0 
   

     

Inbetalning 
Minskad 
kostnad 
[kSEK] 

Minskat 
energibehov 

[MWh] 
  

Minskat ångbehov 
torkparti 

1970 16419 
  

Minskat elbehov 
torkparti 

129 257 
  

   
  

  

Summa inbetalning: 2098,9 16676 
  

     

Investeringskostnader       

  Antal 
Kostnad 
[kSEK] 

Summa 
[kSEK] 

Kommentar 

Fläktar ink. Motorer 
samt uppgradering 

6 
 

2202 Samspråk med underhållsavdelningen 

Installationskostnad 6 
 

82 Samspråk med underhållsavdelningen 

Frekvensomriktare 6 50 300 Samspråk med underhållsavdelningen 

Installationskostnad 6 
 

420 Samspråk med underhållsavdelningen 

Programmering 1 
 

30 Uppskattat värde utifrån tidigare projektering 

Givare 7 
 

185 Samspråk med underhållsavdelningen 

Installation samt 
programmering (givare) 

1 
 

45 Uppskattat värde utifrån tidigare projektering 

Reglerspjäll 2 50 100 Samspråk med underhållsavdelningen 

Installation reglerspjäll 1 
 

20 Samspråk med underhållsavdelningen 

  
   

  

Projekteringskostnad 1 
 

60 Uppskattat värde utifrån tidigare projektering 
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Summa planerade 
investerings-kostnader:   

3444   

Oplanerade 
investerings-kostnader:   

1722 Uppskattas till 50 procent av de planerade kostnaderna 

Totala investerings-
kostnader: 

    5166,0   

    
 

    
 

Återbetalningstid [år]: 2,46 
  

 Nuvärde [kSEK]: 5054,902 
  

 
Kapitalvärdeskvot [-]: 1,0 

  

  

Reglerventialer värmeåtervinningsaggregat 1,3,5 och 7 
I Tabell 86 redovisas de data som används för beräkningar på nya reglerventiler i 

värmeåtervinningsaggregat 1,3,5 och 7. 

Tabell 86. Ekonomisk data för åtgärdsförslaget reglerventiler värmeåtervinningsaggregat 1,3,5 och 7 

Investeringskostnader         

  Antal 
Kostnad 
[kSEK] 

Summa 
[kSEK] 

Kommentar 

Reglerventil ink. 
Installation 

3 35 105 
Kostnad framtagen i samspråk med automatiseringsingenjör på Fiskeby 
Board AB. 

  
   

  

Projekteringskostnad 1 
 

10 Uppskattat värde utifrån tidigare projektering 

  
   

  

Summa planerade 
investerings-kostnader:   

115   

Oplanerade 
investerings-kostnader:   

11,5 Uppskattas till 10 procent av de planerade kostnaderna. 

Totala investerings-
kostnader: 

    126,5   

     

  ≥1 °C ≥2 °C ≥3 °C Gräns för ett av de två villkoren för ångtillförsel. 

Återbetalningstid [år]: 1,6 1,9 2,3   
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Hetluftsspjäll 
I Tabell 87 redovisas den data som används för beräkningar av hetluftsystemet. 

Tabell 87. Beskrivning av de olika investeringarna som åtgärden kräver 

Investeringskostnader         

  Antal 
Kostnad 
[kSEK] 

Summa 
[kSEK] 

Kommentar 

Spjäll 1 50 50 Samspråk med underhållsavdelningen 

  
    

Installationskostnad 1 20 20 Samspråk med underhållsavdelningen 

  
    

Projekteringskostnad 1 
 

10 Uppskattat värde utifrån tidigare projektering 

  
    

Summa planerade 
investerings-kostnader:   

80 
 

Oplanerade 
investerings-kostnader:   

8 Uppskattas till 10 procent av de planerade kostnaderna. 

Totala investerings-
kostnader:   

88 
 

     

Återbetalningstid [år]: 1,14 
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Bilaga 11: Flödesprotokoll 
I Figur 56 och Figur 57 redovisas hur många och var mätpunkterna varit placerade utifrån olika 

förutsättningar. 

 

Figur 56. Förklaring hur mätpunkter ska placeras för cirkulära rör 

 

Figur 57. Förklaring hur mätpunkter ska placeras för rektangulära kanaler 
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Bilaga 12: Produktionstakt 
Bilagan visar företagets produktionstakt under året 2012 i form av Figur 58 och Tabell 88. 

 

Figur 58. Graf över företagets produktionstakt år 2012 

Tabell 88. Företagets produktionstakt år 2012 

Ytvikt 
[g/m

2
] 

Produktions-
takt [ton/h] 

280 22,4 

300 23,9 

325 25,7 

350 26,8 

375 26,8 

400 26,1 

425 25,5 

450 24,3 

475 22,9 

500 22,5 
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Bilaga 13: Beräkningar av åtgärdsförslag 

Beräkningar kapitel 7.1.1 

Minskad ångeffekt 

För att beräkna det nya genomströmmningsflödet i de olika driftfallen används ekvation 37. 

              
        

              
         (37) 

Där: 

                         ä                                                
    

 
  

                                             
     

 
  

                                                               
     

    
  

--- 

Vidare kan det minskade genomströmningsflödet för respektive driftfall beräknas med ekvation 38. 

                                                  (38) 

Där: 

                                                                    
    

 
  

                                                                        
    

 
  

                         ä                                                
    

 
  

--- 

Den minskade ångeffekten för respektive driffall  beräknas sedan med ekvation 39. 

                                              (39) 

Där: 

                              

                                                                  
    

 
  

                                                              
  

  
  

                                                          
  

  
  

--- 
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Energibesparingspotentialen beräknas sedan med ekvation 40. Formeln summerar produkten mellan 

effektbesparing och produktionstid för respektive ytvikt. 

                     (40)  

Där: 

                                        

                              

                     

Minskad elanvändning i fläktmotorer 

Belastningen på fläktmotorer om varvtalsreglering införs beräknas med ekvation 41 

                      
             

                 
    (41) 

Där: 

                                                  

                                                                     
    

 
  

                         ä                                               
    

 
  

--- 

Den minskade elanvändningen beräknas för respektive våtfläktsmotor och driftfall med ekvation 42. 

                                                (42) 

                            

                                                   

                                                                                

--- 

Energibesparingspotentialen beräknas sedan med ekvation 43. Formeln summerar produkten mellan 

effektbesparing och produktionstid för respektive ytvikt. 

                     (43) 

Där: 

                                        

                            

                     

Total energibesparing 

Den totala enegibesparingen beräknas sedan med ekvation 44. 

                                (44) 
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Där: 

                                                                              

                            

                                        

                                      

Beräkningar kapitel 7.1.2.1 
I ekvation 45 beräknas vilken effekt som kan sparas vid produktion av respektive ytvikt. 

                     (45) 

                                                                     

                      

                                                             

                                                               

--- 

Den effekt som kan minskas utan att fuktkvoten inkluderas beräknas med ekvation 46. 

                                                                                 

                                        (46) 

Där: 

                                                            

                                                                 
    

 
  

                                                                         
    

 
  

                                                                           
  

  
  

                                                                                   
  

  
  

                                                          
  

  
  

--- 

På grund av att fuktkvoten på frånluften från infravärmarna är högre än den i luften från 

källarutrymmet används ekvation 47. Denna tar i beaktning att genomströmmningsflödet genom 

torkpartiet måste ökas. 

     
                        

                         
                                                              

                    (47) 
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                                             å        å        ä       
     

    
  

                                                                          
     

    
  

                                                                 
    

 
  

                                                                         
    

 
  

                                                                      
  

  
  

                                                          
  

  
  

--- 

Energibesparingspotentialen beräknas sedan med ekvation 48. Formeln summerar produkten mellan 

effektbesparing och produktionstid för respektive ytvikt. 

                             (48) 

Där: 

                                                                                

                      

                                                                      

                      

                  ö                        

Beräkningar kapitel 7.1.2.2 
I ekvation 49 beräknas vilken effekt som kan sparas vid produktion av respektive ytvikt. 

                      (49) 

                                                                      

                      

                                                             

                                                               

--- 

Den effekt som kan minskas utan att fuktkvoten inkluderas beräknas med ekvation 50. 

                                                                (50) 

Där: 
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--- 

På grund av att fuktkvoten på frånluften från infravärmarna är högre än den i luften från 

källarutrymmet används ekvation 51. Denna tar i beaktning att genomströmmningsflödet genom 

torkpartiet måste ökas vilket leder till att det krävs mer effekt. 

     
                        

                                  
                                                

                       (51) 

Där: 

                                                               

                                                                   
     

    
  

                                                                                
     

    
  

                                                                          
     

    
  

                                                                                         

         
    

 
  

                                                                                       
  

  
  

                                                           
  

  
  

--- 

Energibesparingspotentialen beräknas sedan med ekvation 52. Formeln summerar produkten mellan 

effektbesparing och produktionstid för respektive ytvikt. 

                               (52) 

Där:  

                                                                                 

                      

                                                                      

                      

                  ö                        

Beräkningar kapitel 7.1.2.3 
För att beräkna effektbesparingen om både åtgärdsförslaget nämnt i kapitel 7.1.2.2 och 7.1.2.3 

genomförs tillsammans används ekvation 53. 
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                                             (53) 

Där: 

                                                                                   

                                                                                 

                      

                                                                                   

                      

--- 

Energibesparingspotentialen beräknas sedan med ekvation 54. Formeln summerar produkten mellan 

effektbesparing och produktionstid för respektive ytvikt. 

                                                             (54) 

Där: 

        å                                                                                 

                              

                                                                                    

                       

                  ö                        

Beräkningar kapitel 7.1.3 
I ekvation 55 beräknas hur mycket effekt som kan sparas för respektive ytvikt. 

                                                                    (55) 

Där: 

                                                                               

                           

                                                                                 

                     

                                                                                      

                      

                                                                              

                          

--- 

På grund av att frånluftsflödet styrs av daggpunktstemperaturen kommer genomströmmningsflödet 

vara mindre än tidigare och det beräknas med ekvation 56. 
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                                                (56) 

Där: 

                                                                                  

                                        
    

 
  

                                                                   
     

    
  

                                                                          
     

    
  

                                             å        å        ä       
     

    
  

                                                                 
    

 
  

                                                                         
    

 
  

--- 

Det kontrollerade tilluftsflödet beräknas med ekvation 57. 

                                               

                                             (57) 

Där: 

                                                                                  

                                        
    

 
  

                                        
    

 
  

                                                                 
    

 
  

                                                                         
    

 
  

--- 

För att uppnå läckluft på 25 procent används ekvation 58 för att beräkna hur mycket det är. 

                                                         (58) 

Där: 
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--- 

Den önskade ökningen av flödet genom aggregat 2 och 6 beräknas sedan med ekvation 59. 

                                                                                     (59) 

Där: 

                                                                                            

                  
    

 
  

                                           
    

 
  

--- 

I de fall där                                  är positiv så beräknas effektbesparingen med ekvation 60. 

                                                                                             

      

      (60) 

Där: 

                                                                                      

                  
    

 
  

                                                                                            

                  
    

 
  

                                                                                       
  

  
  

                                                           
  

  
  

--- 

Energibesparingspotentialen beräknas sedan med ekvation 61. Formeln summerar produkten mellan 

effektbesparing och produktionstid för respektive ytvikt. 

                                     (61) 

Där: 

                                                                              

                            

                                                                                

                           

                  ö                        
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Bilaga beräkningar åtgärdsförslag från kapitel 7.2 
För att beräkna effekten som kan sparas används ekvation 62. 

                                                   (62) 

Där: 

                                          

                                                          
  

 
  

                                        
  

  
  

--- 

Energibesparingspotentialen beräknas sedan med ekvation 63. 

                                              (63) 

Där: 

  ö    å                                  

                                          

                                                       

 

Bilaga beräkningar åtgärdsförslag från kapitel 7.3 
För att beräkna minskad effekt används ekvation 64. 

                                                                                    (64) 

Där: 

                                     

                                                                                  

                                    
  

 
  

                                                          
  

  
  

                                                          
  

  
  

--- 

Energibesparing beräknas sedan genom att multiplicera med antal drifttimmar per år, se ekvation 65. 

                                          (65)  

Där: 
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