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Sammanfattning 

I det här arbetet undersöks kylprocessen i en anodiseringsanläggning för 

aluminiumprofiler. Genom anodisering beläggs ytan på profilerna med ett tjockare 

och tätare oxidskikt än det som skapas naturligt. Skiktet är både dekorativt samt har 

en skyddande effekt mot slag och repor. Men, anodiseringsanläggningar förbrukar 

stora mängder elektricitet som omsätts i värme. Samtidigt kräver processen en 

konstant temperatur på cirka 20 °C för att ytskiktet som bildas ska hålla en jämn 

kvalitét. Nedkylningen av anodiseringsbaden är därför kritisk och i det slutna 

kylsystemet finns det möjligheter att effektivisera ur ett energi och 

tillförlitlighetsperspektiv.  

Genom att få bättre kännedom om processen kan kostsamma produktionsavbrott 

undvikas samtidigt som möjligheten att optimera parametrarna för 

energiåtervinningen kan undersökas. Detta arbetets övergripande 

problemformulering är frågan om hur man kan uppnå högre tillförlitlighet och 

verkningsgrad i kylprocessen för anodiseringsbad.  

Den viktigaste parametern för att upprätthålla hög kvalitét vid anodisering av 

aluminiumprofiler är att hålla en låg temperatur i anodiseringsbaden. Eftersom själva 

anodiseringsprocessen är mycket energikrävande och nästan all energin omvandlas 

till värme ställer det höga krav på anläggningens kylsystem. En försvårande 

omständighet är att det med tiden byggs upp beläggningar på plattvärmeväxlarnas 

ytor, så kallad fouling, som minskar värmeväxlarnas kyleffekt. Därför är syftet med 

den här studien att öka förståelsen för hur kylprocessens olika komponenter fungerar 

och samverkar. För att öka tillförlitligheten hos värmeväxlarna behövs ökad kunskap 

om hur fouling byggs upp och påverkar systemet. 

I teorin redogörs för värmeöverföring i plattvärmeväxlare, olika typer av fouling 

samt hur fouling kan förebyggas och åtgärdas. Den matematiska modellen i arbetet 

bygger i huvudsak på Zubair et al. stokastiska tolkning av Kern-Seaton ekvationen 

(Zubair, et al., 1997).  

Data av temperaturer och flöden på den varma och kalla sidan har loggats direkt från 

produktionssystemet. Utifrån dessa har sedan k-värdets utveckling över tiden kunnat 

beräknas och plottats. Resultatet visar att det går att följa systemets utveckling 

antingen med hjälp av filtrerade medelvärden och styrdiagram, eller genom att 

anpassa matematiska funktioner härledda ur teorin. Fördelen med att anpassa 

funktioner är att dessa kan användas för att extrapolera systemets k-värden i 

framtiden. Den nya kunskapen om systemets beteende skulle kunna användas för att 

beräkna optimala serviceintervall samt för att optimera energiåtervinningen ur 

returkylvattnet. Vidare föreslås möjliga åtgärder för att förebygga fouling i 

framtiden.  
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Summary 

The aluminum industry is a great energy consumer. The whole process, from the 

extraction of bauxite till the final anodized product, demands large amounts of 

energy. Furthermore, anodizing operations consume large amounts of electricity that 

turn into heat. At the same time, the anodizing procedure requires a constant 

temperature of approximately 20 °C, so that the surface layer that is formed 

maintains an even quality. Therefore, suppressing the temperature of the anodizing 

tanks takes place by means of closed cooling systems, where there are opportunities 

to improve the efficiency and reliability from an energy perspective. Through 

acquiring better knowledge of the process, costly production interruptions can be 

avoided, whereas the ability to optimize the parameters of energy recovery can be 

examined. The general nature of the problem in this work, is asking how to achieve 

higher reliability and efficiency in the cooling process for the anodizing tank.  

The most important parameter for maintaining high quality in the anodization of 

aluminum profiles, is to maintain a low temperature in the anodizing tanks. The 

anodizing process itself is very energy-demanding, plus almost all of the energy is 

converted to heat and that enforces strict requirements on the plant's cooling system. 

An aggravating issue is that, over time, a coating makes its appearance on the heat 

exchanger’s surfaces, known as fouling, which reduces the heat exchanger’s cooling 

effect. Therefore, the purpose of this study is to increase the understanding of how 

the various components of the cooling process work and interact with each other. To 

increase the reliability of the heat exchangers, increased knowledge about how 

fouling builds up and affects the system, is needed. 

In the theory part, various types of fouling and how it can be prevented or be taken 

care of, is being illustrated for heat exchangers. The mathematical model used in this 

work is based mainly on Zubair et al. stochastic interpretation of the Kern – Seaton 

equation (Zubair, et al., 1997).  

The data used, over the temperature and the flow on the warm and cold side of the 

heat exchanger, were taken directly from the production system. Based on these, k-

value’s progress over time could then be calculated and plotted. The result shows that 

it is possible to follow the development of the system, either by using the filtered 

mean values and control charts, or by adapting the mathematical functions that are 

derived from the theory. The advantage with customizing the functions is that they 

can be used to extrapolate the k-values of the system in the future. This new 

knowledge about how the system behaves could be used to calculate optimal service 

intervals and to optimize energy recovery from the recycled cooling water. 

Furthermore, possible measures to prevent upcoming fouling from building up in the 

system are proposed. 
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Abstract 

Anodiseringsanläggningar förbrukar stora mängder elektricitet som omsätts i värme. 

Samtidigt kräver processen en konstant temperatur på cirka 20 °C för att ytskiktet 

som bildas ska hålla en jämn kvalitét. Nedkylningen av baden är därför kritisk och 

där finns möjligheter att effektivisera ur ett energi och tillförlitlighetsperspektiv. 

Genom att få bättre kännedom om processen kan kostsamma produktionsavbrott 

undvikas samtidigt som möjligheten att optimera parametrarna för 

energiåtervinningen kan undersökas. En viktig utmaning är att det med tiden byggs 

upp beläggningar på plattvärmeväxlarnas ytor, så kallad fouling, som minskar 

värmeväxlarnas kyleffekt. Studien har därför fokuserat på att mäta och beräkna 

foulingnivåer för att kunna förutsäga nödvändiga serviceintervaller samt öka 

tillförlitligheten. Metoden i den här rapporten grundar sig på datainsamling från 

mätinstrument som registrerar temperaturer och flöden ur produktionssystemet. Den 

information som samlats in har därefter att analyseras statistiskt och matematiskt. 

Resultatet visar att det går att följa systemets utveckling antingen med hjälp av 

filtrerade medelvärden och styrdiagram, eller genom att anpassa matematiska 

funktioner härledda ur teorin. Fördelen med att anpassa funktioner är att dessa kan 

användas för att extrapolera systemets k-värden i framtiden. Vidare föreslås möjliga 

åtgärder för att förebygga fouling i framtiden. 

Nyckelord: anodisering, aluminium, fouling, påväxt, plattvärmeväxlare, Kern-

Seaton, värmegenomgångskoefficient, k-värde. 
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1. Introduktion 

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet i jorden, hela 7 % av jordskorpan 

består av aluminium. För industriell produktion av metallen används mineralen 

bauxit. I dagsläget framställs cirka 50 miljoner ton per år och med nuvarande 

efterfrågan beräknas bauxittillgångarna räcka i minst 300 år till (Donaldsson & 

Raahauge, 2013). Eftersom aluminium går att återvinna helt kan efterfrågan på ny 

råvara hållas nere. Jämfört med andra metaller leder brytningen av bauxit till ett 

mindre ekologiskt fotavtryck. De ytor som påverkas av gruvdriften är väldigt små, på 

årsbasis används omkring 30 km2/år för nybrytning av bauxit. Enligt IAI 

(International Aluminum Institute) är 80 % av bauxitbrytningen ISO 14001 certifierat 

och 70 % av industrin är involverade i miljömässiga förbättringar (Donaldsson & 

Raahauge, 2013). Sett till tillgång och ekologiskt fotavtryck är aluminium därför en 

högintressant metall utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Aluminiums goda egenskaper, som exempelvis dess lätthet, höga hållfasthet, 

korrosionsbeständighet samt utmärkta elektriska- och värmeledningsförmåga, gör att 

metallen har ett brett användningsområde inom industrin. Viktiga huvudsakliga 

användningsområden är fordonsindustrin som använder både gjutna detaljer och 

profiler, byggnadsindustrin där aluminiumplåt och profiler kan kombineras med 

andra material som glas och trä, elektroteknikbranschen där hög ledningsförmåga 

lämpar sig för många tillämpningar av profiler samt inom förpackningsbranschen, 

där aluminium ofta används i laminat med plast och papper (Willy Leijon, 2014). I 

den mekaniska industrin gör formbarheten och hållfastheten att aluminium kan 

användas som ett effektivt konstruktionsmaterial. Aluminiumprofiler ofta billiga och 

effektiva konstruktionslösningar med en växande tillämpning (Willy Leijon, 2014). 

 

Extrusionsindustrin är idag över 100 år gammal och efterfrågan och tillämpningen av 

aluminiumprofiler ökar ständigt. Tekniken bygger på att ett uppvärmt metallstycke 

av aluminium (göt) pressas genom ett verktyg och formas till samma form som 

verktygets öppning genom plastisk deformation (Saha, 2000). Profillängderna kan 

sedan få en förbättrad korrosionsbeständighet, slitstyrka och ytstruktur genom 

anodisering (Willy Leijon, 2014). 

1.1 Bakgrund  

Ur energisynpunkt är aluminiumindustrin en högförbrukare. Hela ledet från brytning 

av bauxit till färdiganodiserad produkt kräver stora mängder energi. Ur 

resurshushållningsperspektiv finns därför anledning att titta närmare på 

aluminiumindustrins energihushållning.  

Oberoende av vilket energislag som används så påverkar det miljön 

(Naturvårdsverket, 2017), det finns därför utbrett konsensus om vikten av att både 

privathushållen och industrin minskar och effektiviserar sin energianvändning. Detta 

utrycks bland annat i ett flertal beslut på EU och regeringsnivå. Mer specifikt så är ett 

av de övergripande målen för regeringens energipolitik inför 2020 är att uppnå 20 % 

effektivare energianvändning (Prop.2008/09:163, u.d.).  
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Även inom anodiseringsprocessen finns möjligheter att effektivisera ur ett energi och 

tillförlitlighetsperspektiv. Genom att få bättre kännedom om processen kan 

kostsamma produktionsavbrott undvikas samtidigt som möjligheten att optimera 

parametrarna för energiåtervinningen kan undersökas. 

1.2 Problemformulering 

Anodisering kallas den process där det skapas ett starkt oxidskikt som skyddar 

produktens utsida. Det skikt som bildas genom anodiseringsprocessen är mycket 

tjockare än det som brukar bildas genom naturlig oxidation av aluminium. Skiktets 

tjocklek kan variera mellan 5 – 25 μm, vilket är cirka tusen gånger tjockare än det 

naturliga. Genom anodiseringsprocessen får aluminium bl.a. ökad 

korrosionshärdighet, färg och glans, elektriskt isolerande ytor, samt ett gott underlag 

som går att limma eller lackera (Willy Leijon, 2014). Anodiseringsprocessen sker 

genom att profilerna doppas i olika behandlingsbad och kan delas in i fyra steg; 

förbehandling, anodisering, infärgning och eftertätning (Sapa, 2014).  

Anodiseringsprocessen förbrukar stora mängder elenergi som omsätts i värme. 

Samtidigt måste anodiseringsbaden hålla en konstant temperatur på 20 °C för att 

ytskiktet som bildas ska hålla en jämn kvalitét. Nedkylningen av baden sker därför 

med hjälp av slutna kylsystem bestående av plattvärmeväxlare, ackumulatortank och 

värmepump. 

Med tiden kan beläggningar byggas upp inne i plattvärmeväxlarna som gör att deras 

kylkapacitet minskar. Minskar kylkapaciteten kan inte rätt temperatur upprätthållas i 

anodiseringskaren. Det kan leda till kvalitetsproblem eller oplanerade avbrott i 

produktionen. För att undvika kostsamma oplanerade avbrott är det därför av intresse 

att undersöka hur beläggningen på plattvärmeväxlarna byggs upp över tid. 

Värmepumpen i den anläggning vi undersöker återvinner energin till det kommunala 

fjärrvärmenätet. Eftersom värmepumpar har högre verkningsgrad ju högre 

temperaturen är på värmekällan finns det ett miljömässigt och ekonomiskt intresse i 

att undersöka möjligheten att öka verkningsgraden i energiåtervinningssystemet till 

exempel genom att höja temperaturen på returvattnet från värmeväxlaren på den kalla 

sidan. 

Problemformuleringen för detta examensarbete kan därför sammanfattas till: Hur kan 

man uppnå högre tillförlitlighet och verkningsgrad i kylprocessen för 

anodiseringsbad? 

1.3 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att öka förståelsen för hur kylprocessens olika 

komponenter fungerar och samverkar för att förbättra tillförlitligheten hos 

värmeväxlarna samt öka verkningsgraden för energiåtervinningssystemet. 
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1.4 Mål 

Målet för detta examensarbete är att föreslå åtgärder som gör underhållet av 

plattvärmeväxlarna förutsägbart. Samt, att utreda möjliga åtgärder för att öka 

energiåtervinningen från returkylvattnet. 

1.5 Avgränsningar 

Anodiseringsanläggningen vi undersöker består av fyra parallella anodiseringsbad 

med var sin pump och värmeväxlare. Eftersom de fyra systemen är identiska utförs 

mätningar på det ena av anodiseringsbaden. Metoden antas vara generaliserbar till de 

andra. 

Studien fokuserar på teorier som utgår från temperatur och flödesvariabler för att 

förutsäga effekten av påväxt i plattvärmeväxlare. Detta för att begränsa teorin till de 

mätmetoder som finns tillgängliga i produktionssystemet.   
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2. Metod 

Naturvetenskaplig och teknisk forskning är starkt knutet till en tradition av 

positivistiska metoder. Så är fallet även i detta arbete. 

Som vetenskaplig filosofi har positivismen sina rötter både i upplysningen och 

Aristoteles logik. Själva begreppet myntades dock mycket senare av Comte på 1830-

talet och inriktningen kom att dominera de vetenskapliga filosofierna fram till 1970-

talet (Patel & Tebelius, 1987). Som filosofisk inriktning har den på senare tid mist 

mycket av sin forna betydelse men som en metod för att uppnå vetenskaplig kunskap 

har den fortfarande mycket bäring, framförallt i den naturvetenskapliga och tekniska 

forskningen (Wallén, 1996). 

En positivistisk syn på vetenskaplig kunskap är sådan kunskap som ger oss verktyg 

att förutsäga framtida händelser. Förutsägelserna ska bygga på en logisk analys av 

observerbara data och kunna anges i sannolikhetstermer. Kunskapen ska samtidigt 

kunna utryckas med hjälp av ett empiriskt och vetenskapligt språk (Patel & Tebelius, 

1987). Då syftet med denna studie är att förutsäga ett systems framtida beteende 

utifrån mätbara variabler används en positivistisk metod som ansats. 

2.1 Kvantitativ metod 

Traditionellt har forskning indelats i kvantitativ och kvalitativ, där den positivistiska 

metodologin främst varit förknippad med de kvantitativa metoderna. I praktisk 

forskning är distinktionen dock inte så entydig. Forskning som är kvantitativt inriktad 

har många gånger kvalitativa inslag och vice versa. Vad som avgör forskningens 

inriktning är hur forskningsproblemet valts och preciserats. För forskning som 

baseras på numerisk information och matematiskt symbolspråk och vars syfte är att 

beskriva och kvantifiera verkligheten passar de kvantitativa metoderna bäst (Patel & 

Tebelius, 1987). Studien i den här rapporten grundar sig på datainsamling från 

mätinstrument som till exempel registrerar temperaturer och flöden. Den information 

som samlas in kommer därefter att analyseras statistiskt och matematiskt. I 

huvuddrag kommer studien därför att tillämpa kvantitativa metoder. 

2.2 Datainsamling 

Data kan klassificeras på olika sätt till exempel som primär- och sekundärdata, där 

indelningen grundar sig på hur data samlas in. Primärdata är sådana data som 

behöver samlas in och som inte har funnits tillgänglig sedan tidigare. Fördelen med 

en primär datainsamling är att valet av insamlingsparametrar direkt kan anpassas till 

frågeställningen för att uppnå optimal validitet. Nackdelen är att insamlingen kan ta 

tid och ökar kostnaderna. Sekundärdata är sådana data som redan finns insamlade 

och kan hämtas från tidigare undersökningar, register eller databaser. Data finns 

tillgängliga och därför är tidsåtgången och kostnaden mindre. Nackdelen är att 

validiteten i studien kan minska om tillgänglig data inte fullt ut korresponderar med 

frågeställningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 
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Den primära datainsamlingen som ligger till grund för den här studien baseras på 

direkta mätvärden från givare i produktionssystemet. De förändringar som kartläggs 

sker sakta över månader av tid och därför krävs både tid och ett stort antal 

mätpunkter för att fullborda mätprocessen. De sekundärdata som behövs för studien 

hämtas in genom frågor till underhållspersonal, operatörer och processägare samt 

tekniska specifikationer av utrustningen som används. 

2.3 Deduktion 

Deduktion är en slutledningsmetod som utgår från befintliga teorier och allmänt 

kända principer för att dra slutsatser om enskilda företeelser. Utifrån teorierna ställs 

hypoteser anpassade till det specifika fallet som sedan prövas empiriskt och jämförs 

med teorin (Patel & Tebelius, 1987). 

Då det finns en omfattande forskning att tillgå kring hur beläggningar i 

plattvärmeväxlare byggs upp och påverkar effektiviteten kommer denna studie att 

använda sig av en deduktiv slutledningsmetod för att tillämpa valda teorier i det 

specifika fallet. 

2.4 Sanningskriterier 

För att säkerhetsställa en hög tillförlitlighet på forskningens resultat är det viktigt att 

ta hänsyn till följande begrepp.  

Objektivitet  

Innebär opartiskhet och saklighet. Det vill säga att inte låta resultatet kopplas till en 

viss aktörs perspektiv och att eftersträva neutralitet och balans i det som eftersöks 

och redovisas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

För studiens del kan dessa principer konkretiseras i att basera analysen enbart på 

faktaunderlag, att använda en precis och korrekt vetenskaplig terminologi samt att 

enbart använda sig av vedertagna referenser och beprövade vetenskapliga resultat. 

Validitet  

Den teoretiska validiteten innebär kravet att det man vill mäta är klart definierat och 

avgränsat och att sambandet mellan variablerna i teorin och mätvärdena i empirin är 

klara och tydliga. Den empiriska validiteten innebär kriteriet att mätserier ska vara 

fria från systematiska fel i så stor utsträckning som möjligt och att mätinstrumenten 

mäter det som avses att mätas (Wallén, 1996). 

Studien tillgodoser en hög teoretisk validitet genom att enbart mäta de fysikaliska 

storheterna som framkommer i teorierna. Den empiriska validiteten säkerhetsställs 

inom ramen för företagets egna kvalitetsavdelning som kalibrerar mätutrustningen 

som en del av sin kvalitetsstyrning. 
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Reliabilitet 

Innebär att mätinstrumentet är tillförlitligt och ger stabila mätvärden med minimala 

slumpmässiga fel. Tillförlitligheten är att krav för att veta att andra undersökare 

skulle komma fram till samma resultat om försöket skulle upprepas med samma 

förutsättningar men vid ett senare tillfälle (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Reliabiliteten i studiens mätningar säkerhetsställs på samma sätt inom ramen för 

företagets egna kvalitetsavdelning som kalibrerar mätutrustningen som en del av sin 

kvalitetsstyrning. 

Generaliserbarhet  

All forskning strävar efter så generaliserbara resultat som möjligt. Men eftersom 

resultaten och den nya kunskapen bildas under specifika förhållanden måste 

tillämpbarheten undersökas (Wallén, 1996). Kan resultaten överföras till andra 

objekt? Kan process och metod användas i andra sammanhang? 

Strävan i denna studie är att processer och metoder ska vara generaliserbara till 

liknande sammanhang. Vad gäller beläggningar som byggs upp i värmeväxlare så 

spelar brus och slumpfaktorer in och resultatet från en enskild plattvärmeväxlare kan 

inte direkt överföras till en annan värmeväxlare även om den är av samma typ och 

konstruktion, däremot är metoden tillämpar på andra värmeväxlare. 
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3. Teori 

3.1 Anodisering av aluminiumprofiler 

Anodisering är en elektrokemisk process där ytan på aluminiumprofilen omvandlas 

till aluminiumoxid. Anodiseringen skapar en oxidyta som är flera tusen gånger 

tjockare och tätare än ett naturligt oxidskikt och ger därför ett bra skydd mot djupare 

korrosion och repor. 

I anodiseringsbadet görs aluminiumprofilerna till anod i en elektrolyt som oftast 

består av utspädd svavelsyra. På sidorna i karet sitter aluminiumplattor som tjänstgör 

som katoder. När likström kopplas till den elektrolytiska cellen omvandlas 

aluminium i anoden till aluminiumoxid samtidigt som vätgas frigörs vid katoden 

(Profilgruppen, 2011). Processen kan sammanfattas i formeln  

2𝐴𝑙 + 3𝐻2𝑂 →  𝐴𝑙2𝑂3 + 6𝐻+ + 6𝑒− 

En del av aluminiumoxiden upplöses i badet och kan sen skapa beläggningar på 

plattvärmeväxlarnas ytor. Då anodiseringsprocessen är mycket energikrävande och i 

stort sett all tillförd energi måste kylas bort genom elektrolyten är kylningen av 

densamma ett kritiskt moment i processen. Som referens kan nämnas att den tillförda 

energin i det undersökta systemet ligger på storleksordningen 300 kW per 

anodiseringskar (Profilgruppen, 2016). 

Generellt kan sägas att bättre kvalitet på anodiseringen uppnås genom en lägre 

temperatur i elektrolyten och högre strömtäthet. Kyleffekten på profilytorna uppnås 

dels genom att hålla temperaturen på elektrolyten låg med hjälp av värmeväxlare, 

dels genom effektiv omrörning. Temperatur och kyleffekt är de mest kritiska 

faktorerna för god kvalitet på anodiseringen (Profilgruppen, 2011). Därmed är 

plattvärmeväxlaren i anodiseringssystemet en viktig komponent som måste fungera 

tillförlitligt. Då beläggningar byggs upp på insidan av de värmeöverförande plattorna 

minskar systemets kyleffekt vilket kan leda till försämrad kvalitét eller 

produktionsavbrott. 

3.2 Plattvärmeväxlare 

Packningsförsedda motströms plattvärmeväxlare är mångsidiga, kompakta, 

energieffektiva och lätta att rengöra. Därför har de ett brett användningsområde inom 

processindustrin och är vanligt förekommande i t.ex. läkemedels-, livsmedels-, 

kemiska- och metallindustrin. En plattvärmeväxlare består av ett paket av 

korrugerade metallplåtar som pressas ihop i en ram. Packningarnas utformning i 

hörnen av plattorna bildar en serie parallella flödeskanaler där vätskorna flyter 

växelvis och utbyter värmeenergi genom de tunna metallskikten. Antalet plattor, 

deras hål, placeringen och typ av packning avgör plattvärmeväxlarens konfiguration. 

Flödes distribution genom plattorna kan antingen vara parallell, seriell eller någon 

kombination däremellan. Det ger plattvärmeväxlarna mycket flexibla 

konfigurationsmöjligheter (Gut & Pinto, 2003). 
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Figur 3.2.1: Plattvärmeväxlare 

Värmeöverföringen från vätskan till metallplattan i värmeväxlaren sker 

huvudsakligen genom konvektion. Varma och kalla partiklar i vätskan byter plats och 

utjämnar värmeenergin med varandra genom tvärströmmar som går vinkelrätt mot 

huvudströmningsriktningen. I en plattvärmeväxlare förstärks konvektionen genom att 

vecka plåtarna. Detta ökar värmeväxlarens verkningsgrad genom att öka turbulensen 

och förtunna det laminära gränsskikt som alltid finns i närheten av barriärväggen 

(Alvarez, 2006). 

3.3 Värmeöverföring genom rena och smutsiga ytor 

Tabell 3.3.1: Beteckningar och dess förklaring 

Beteckning Förklaring 

𝑘𝑠 Värmegenomgångskoefficient för smutsbelagd yta 

𝑘𝑟 Värmegenomgångskoefficient för ren yta 

𝛿𝑠 Beläggningens tjocklek 

𝜆𝑠 Värmeledningskoefficient för beläggningen 

𝑇𝑘 Temperatur, kall sida 

𝑇1 Temperatur varm sida, skiljevägg 

𝑇𝑣 Temperatur, varm sida 

𝑇2 Temperatur kall sida, skiljevägg 

𝛼𝑘 Värmeövergångskoefficient, kall sida 

𝛼𝑣 Värmeövergångskoefficient, varm sida 

𝐴 Area 
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Forskningen visar att påväxt på plattvärmeväxlarens ytor i form av så kallad fouling 

skapar merkostnader som kan uppgå upp till 0,25 % av BNP i industriorienterade 

länder.  Rengöring, vätskebehandling och produktionsförluster vid underhållsstopp är 

huvudorsakerna till ökade produktionskostnader (Müller-Steinhagen, et al., 2009). 

I en plattvärmeväxlare överförs värmen från den varma vätskan med temperaturen 𝑇𝑣 

genom skiljevägen till den kalla vätskan med temperaturen 𝑇𝑘. I de flesta praktiska 

tillämpningarna överförs värmen genom en kombination av konvektion, ledning och 

strålning. Temperaturfallet bestäms av värmeövergångskoefficienterna på den varma 

och kalla sida, 𝛼𝑣 respektive 𝛼𝑘, samt av värmekonduktiviteten 𝜆 och tjockleken 𝛿 på 

skiljeväggen.  I ett stationärt tillstånd där temperaturerna är konstanta över tiden är 

värmeeffekten som överförs genom de olika skikten lika (Alvarez, 2006). 

 

Figur 3.3.1: Temperaturförloppet vid värmeöverföring tvärsigenom en plan vägg 

 

Värmeeffekten genom de tre skikten kan enligt Alvarez (Alvarez, 2006) delas upp i 

följande: 

Från den varma vätskan till skiljeväggen 

𝑃 = 𝐴 ∙ 𝛼𝑣(𝑇𝑣 − 𝑇1) (3.1) 

Värmeeffekten genom skiljeväggen 

𝑃 = 𝐴 ∙
𝜆

𝛿
(𝑇2 − 𝑇1) 

(3.2) 

Värmeeffekten från väggen till det kalla mediet 

𝑃 = 𝐴 ∙ 𝛼𝑘(𝑇2 − 𝑇𝑘) (3.3) 

Genom att kasta om ekvationerna (3.1), (3.2), (3.3) och addera dem till varandra ges 

ekvationen 

𝑇𝑣 − 𝑇𝑘 =
𝑃

𝐴
(

1

𝛼𝑣
+

𝛿

𝜆
+

1

𝛼𝑘
) 

(3.4) 
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Där värmgenomgångskoefficienten, 𝑘, definieras som  

1

𝑘
=

1

𝛼𝑣
+

𝛿

𝜆
+

1

𝛼𝑘
 

(3.5) 

och ekvation (3.4) kan därmed förenklas till  

𝑃 = 𝐴 ∙ 𝑘 ∙ (𝑇𝑣 − 𝑇𝑘) (3.6) 

Värmegenomgångskoefficienten kallas i vanliga fall enbart för k-värdet och tar 

hänsyn till värmeövergångsförhållandena på båda sidor om skiljeväggen samt till 

värmeledningen genom väggen (Alvarez, 2006). 

Om väggen består av n stycken plana skikt kan ekvation (3.5) generaliseras till  

1

𝑘
=

1

𝛼𝑣
+ ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

+
1

𝛼𝑘
 

(3.7) 

Denna ekvation kan också användas till att beräkna k-värdet när det bildas en 

ytbeläggning på plattorna i en värmeväxlare. Då en smutsbeläggning byggs upp på 

den ena sidan av värmeväxlarens platta består summan i ekvation (3.7) enbart av två 

termer 

1

𝑘𝑠
=

1

𝛼𝑣
+

𝛿𝑟

𝜆𝑟
+

𝛿𝑠

𝜆𝑠
+

1

𝛼𝑘
 

(3.8) 

Där indexeringen r står för ren yta och s för smutsbeläggning. Observera att det enda 

som skiljer (3.8) från det rena fallet är värmeledningen genom smutsbeläggningen. 

Ekvation (3.8) kan därför sammanfattas till  

1

𝑘𝑠
=

1

𝑘𝑟
+

𝛿𝑠

𝜆𝑠
 

(3.9) 

Fouling påverkar alltså k-värdet och formeln (3.9) kan omstruktureras för att förklara 

varför k-värdet blir mindre och mindre med tiden. Genom att multiplicera med 𝜆𝑠 

och stuva om i ekvationen, så får man 

𝛿𝑠 = 𝜆𝑠(
1

𝑘𝑠
−

1

𝑘𝑟
) 

(3.10) 

Här kan värdena för 𝑘𝑟 och  𝜆𝑠 betraktas som konstanta. Värdet 𝛿𝑠 är beläggningens 

tjocklek, vilken ökar med tiden då fouling på plattevärmeväxlarens ytor växer. Om 𝛿𝑠 

ökar måste produkten på höger led också öka. På höger led är den enda variabeln 𝑘𝑠 

där en minskning av värdet leder till att kvoten 
1

𝑘𝑠
 blir större. Därmed är slutsatsen att 

då beläggningens tjocklek 𝛿𝑠 ökar så blir 𝑘𝑠 mindre med tiden. 
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3.4 Värmeöverföring i plattvärmeväxlare 

Ekvation 3.6 beskriver den överförda värmeeffekten mellan två medium separerade 

av en skiljevägg. Temperaturerna 𝑡𝑘 och 𝑡𝑣 antas vara konstanta i längdriktningen på 

skiljeväggen. Så är inte fallet i en värmeväxlare där mediernas temperatur oftast 

förändras i sin passage genom värmeväxlaren. Dock kan man visa att det finns en 

medeltemperaturdifferens sådan att   

𝑃 = 𝐴 ∙ 𝑘 ∙ 𝜗𝑚 (3.11) 

Där 𝜗𝑚 kallas för den logaritmiska medeltemperaturdifferensen och definieras enligt 

𝜗𝑚 =
𝜗′ − 𝜗′′

𝑙𝑛
𝜗′
𝜗′′

 

 

 

(3.12) 

(Alvarez, 2006). En fullständig härledning av medeltemperaturdifferensen återfinns i 

bilaga C. 

Av ekvation 3.11 följer att fouling påverkar k-värdet för plattvärmeväxlare på samma 

sätt som redovisats tidigare. Som en första ansats är det alltså möjligt att mäta graden 

av fouling i en plattvärmeväxlare genom att mäta förändringar i k-värdet. 

k-värdet kan i sin tur beräknas med hjälp av principerna om energins bevarande och 

storheter för temperatur och flöden. Under antagandet att energiförlusterna till 

omgivningen är försumbara måste den energi som strömmar igenom skiljeväggarna 

på en plattvärmeväxlare helt upptas som värmeenergi på den kalla sidan. Den 

upptagna värmeeffekten av det kalla mediet kan skrivas som  

𝑃 = 𝐶𝑘 ∙ 𝜚 ∙ �̇� ∙ (𝑇𝑘2
− 𝑇𝑘1

) (3.13) 

(Mörtstedt & Hellsten, 1999) 

Således kan den överförda (3.11) och den upptagna (3.13) värmeeffekten likställas 

vilket ger 

𝐴 ∙ 𝑘 ∙ 𝜗𝑚 = 𝐶𝑘 ∙ 𝜚 ∙ �̇� ∙ (𝑇𝑘2
− 𝑇𝑘1

) (3.14) 

Och efter att ha stuvat om i variablerna fås 

𝑘 =
𝐶𝑘 ∙ 𝜚 ∙ �̇� ∙ (𝑇𝑘2

− 𝑇𝑘1
)

𝐴 ∙ 𝜗𝑚
 

(3.15) 

I ovanstående teoretiska approach antas k-värden vara statiska och påväxten växa på 

ett kontinuerligt och förutsägbart sätt. I följande avsnitt i teorin görs en fördjupning i 

mekanismerna bakom fouling och i teoretiska modeller som tar hänsyn till 

dynamiska förhållanden och statistiska slumpfaktorer i uppkomsten av beläggningar 

på värmeöverförande ytor. 
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3.5 Fouling 

Fouling definieras som oönskade avlagringar på värmeöverförande utrustning som 

leder till en ökning av värmegenomgångskoefficienten. Påväxten av orenheter på 

ytorna orsakar en minskning av den termiska och hydrauliska verkningsgraden och 

kan i svåra fall delvis sätta igen flödet (Zubair, et al., 1997).  

Olika typer av fouling kan generellt klassificeras i (Bott, 1995):  

i) partikelformig,  

ii) utfällning (precipitation),  

iii) korrosion,  

iv) bio-fouling, 

v) kemisk reaktion. 

 

Partikelformig sedimentär fouling 

Partikelformig fouling innebär att det ackumuleras solida partiklar som redan finns i 

procesströmmen på plattvärmeväxlarens ytor. De tyngsta partiklarna faller till botten 

av ledningsrören, medan de fina tar sig in till värmeväxlaren och sätter sig på 

plattorna. Exempel på partikelformig fouling är aska och damm. 

Fouling genom utfällning (precipitation) och kristallisation 

Oorganiska salter vars löslighet varierar med temperaturen.  Temperaturvariationerna 

leder till att några procent av saltet hela tiden är utkristalliserat. Kristallerna fastnar 

lätt i sprickor och porer på värmeväxlarens ytor och därefter kan beläggningen växa. 

Denna typ av fouling är vanlig inom processindustrin och är svår att bli av med och 

kräver mekanisk och kemisk behandling. Exempel på salter är magnesiumfosfat och 

kalciumkarbonat m.fl. (Bell, 2001). 

Korrosionsfouling 

I det här är fallet blir ytan korroderad genom en reaktion med vätskan som cirkulerar 

i kretsen. pH-värde på vätskan och plattornas material spelar stor roll i sådana fall. 

Reaktionens biprodukter fastnar på värmeväxlarens ytor och bildar en växande 

smuts- och korrosionsbeläggning (Bott, 1995).  

Bio-fouling 

Innebär att biologiska mikroorganismer fastnar och växer på de värmeöverförande 

ytorna. Exempelvis kan alger och bakterier bilda en biofilm på värmeväxlarens 

plattor då orenat vatten används som kylmedium. Problemet är också vanligt inom 

livsmedelsindustrin (Bott, 1995). 
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Kemisk fouling 

Förekommer då en kemisk reaktion sker i vätskeflödet och ibland med 

värmeväxlarens ytor som katalysator. Kan vara mycket besvärlig och tidskrävande att 

bli av med (Bell, 2001). 

Vanlig inom den petrokemiska industrin där kolväten som polymeriseras kan avsättas 

på ytorna av värmeväxlaren samt även inom livsmedelsindustrin t.ex vid 

pastörisering av mjölkprodukter som gör att proteiner och andra organiska föreningar 

som bränner fast på ytorna. 

3.6 Stokastiska foulingmodeller och serviceintervall 

Det finns en relativt omfattande forskning inom området på värmeväxlare. Många 

grenar inom industrin har ett behov av att kunna förutse variationer i prestandan allt 

eftersom fouling ökar. Vidare finns också ett intresse av att kunna schemalägga 

rationella underhållsintervaller för att undvika oplanerade avbrott, och okontrollerade 

kostnader (Zubair, et al., 1997). 

En stor del av den nutida forskningen utgår från Kern-Seaton ekvationen i 

modelleringen av foulingmekanismerna enligt 

𝑑𝑅𝑓

𝑑𝑡
= 𝜙𝑑 − 𝜙𝑟 

(3.16) 

Förändringar i foulingmotståndet 𝑅𝑓 är alltså direkt proportionell mot 

påväxthastigheten 𝜙𝑑 minus erosionshastigheten 𝜙𝑟. Påväxthastigheten 𝜙𝑑 beror på 

vilken typ av foulingmekanism som dominerar; partikelformig, utfällning, korrosion, 

bio- eller kemisk reaktion. Erosionshastigheten i sin tur beror på styrkan i de kemiska 

adhesionskrafterna i påväxten samt skjuvspänningarna som orsakas av 

flödeshastigheten och utrustningens utformning. De vanligaste kombinationerna 

resulterar i tre möjliga lösningar till Kern-Seaton ekvationen 

 

𝑹𝑓(𝑡) = 𝑨 + 𝑩(𝑡 − 𝑡𝑖) för 𝑡 ≥ 𝑡𝑖 (3.17) 

𝑹𝑓(𝑡) = 𝑨 + 𝑩𝑙𝑛(𝑡 − 𝑡𝑖) för 𝑡 ≥ 𝑡𝑖 + 1 (3.18) 

𝑹𝑓(𝑡) = 𝑹𝑓
∗(𝑒−(𝑡−𝑡𝑖)/𝜏) för 𝑡 ≥ 𝑡𝑖 (3.19) 

 

Tidskonstanten 𝑡𝑖 speglar att många system har en induktionstid innan foulingen blir 

mätbar.  

Dessa ekvationer ska betraktas stokastiskt. Forskningen har visat att för varje given 

tidpunkt 𝑡 finns en betydande slumpmässig variation av värdena på 𝑅𝑓.  Omvänt 
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gäller att för varje givet värde på 𝑅𝑓 finns en spridning på värdena för tidpunkten 𝑡. 

Koefficienterna 𝑨, 𝑩 och 𝑹𝑓 ska därför betraktas som koefficienter med en 

slumpmässig spridning som kan karakteriseras av ett medelvärde 𝜇(𝑩) och en 

standardavvikelse 𝜎(𝑩) (Zubair, et al., 1997). 

Den slumpmässiga spridningen kan ha flera orsaker, till exempel: 

 Ojämn fördelning av flödet mellan plattorna 

 Fluktuationer i trycket 

 Variationer i yttemperaturen 

 Materialvariationer 

 Kvalitetsvariationer från tillverkning och montering. 

De stokastiska variationerna i koefficienterna återkommer även som variationer i 

tidsintervallerna mellan de förebyggande rengöringsintervallerna med en given 

sannolikhetsfördelning. Om tidsintervallet fram till den n:te rengöringsåtgärden 

betecknas som 𝜃𝑛 visar Zubair (Zubair, et al., 1997) att för en given 

tillförlitlighetsnivå 𝑝 kan tidsintervallet beräknas enligt 

𝜃𝑛𝑝 =
𝑀𝑛

1 − √𝛼 ∙ Φ−1(𝑝)
 

(3.20) 

 Där spridningskoefficienten √𝛼 kan uppskattas enligt 

√𝛼 =
𝜎(𝑩)

𝜇(𝑩)
 

(3.21) 

𝑀𝑛 är mediantiden för att uppnå ett kritiskt värde på foulingsgraden och Φ(p) är den 

kumulativa normalfördelningsfunktionen som finns i tabellerad form. 

Det är alltså möjligt att beräkna rationella rengöringsintervall om man känner till den 

funktion som löser Kern-Seaton ekvationen i det specifika fallet med dess stokastiska 

koefficienter. I fallet för den här studien råder viss osäkerhet i vilken av de tre 

ekvationstyperna som är tillämpligt och därmed är det omöjligt att beräkna 

spridningskoefficienten √𝛼.  

Istället valdes att försöka verifiera vilken av de tre modellerna som kan vara aktuell i 

det specifika fallet med hjälp av matematisk parametermodellering av funktionerna 

till våra data och beräkningar. Förhållandet mellan k-värde och foulingmotstånd är 

𝑘(𝑡) =
𝑘𝑟

1 + 𝑘𝑟 ∙ 𝑅𝑓(𝑡)
 

(3.22) 

(Zubair, et al., 1997) 
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Tillämpas de tre lösningsmodellerna som presenterades i (3.17) - (3.19) på (3.22) kan 

tre olika modeller för hur k-värdet kan förväntas utvecklas över tid kombineras 

Modell baserad på linjär tillväxt av foulingmotståndet 

𝑘(𝑡) =
𝑘𝑟

1 + 𝑘𝑟(𝑨 + 𝑩(𝑡 − 𝑡𝑖))
 

(3.23) 

Modell baserad på logaritmisk tillväxt av foulingmotståndet 

𝑘(𝑡) =
𝑘𝑟

1 + 𝑘𝑟(𝑨 + 𝑩𝑙𝑛(𝑡 − 𝑡𝑖))
 

(3.24) 

Modell baserad på asymptotisk tillväxt av foulingmotståndet 

𝑘(𝑡) =
𝑘𝑟

1 + 𝑘𝑟𝑹𝑓
∗(𝑒−(𝑡−𝑡𝑖)/𝜏)

 
(3.25) 

Ansatsen i den här studien är att modellera dessa funktioner på data för k-värdet för 

att se vilken av modellerna som passar bäst. Den funktion som har bäst korrelation till 

mätdata är förmodligen också den funktion som bäst kan extrapolera systemets 

framtida beteende. På så sätt skulle en tillförlitlig modell för att förutsäga lämpliga 

serviceintervall kunna beräknas. 

3.7 Metoder för att förebygga och åtgärda fouling 

Det finns ett flertal metoder att beakta för att förebygga eller åtgärda fouling. 

Approacherna är antingen baserade på reducerande åtgärder eller på rengörings 

åtgärder off-line. Figur (3.7.1) visar en översikt av de olika metoder som kan 

tillämpas. Strategin för att välja rätt åtgärd bygger på följande kriterier 

 

 Typ av fouling 

 Foulingsgrad 

 Typ av värmeväxlare 

 Reducerings- och rengöringskostnader 

 Tidsintervall emellan rengöringssessionerna  

Men redan vid designfasen går det att förebygga fouling i stor utsträckning genom att 

ta hänsyn till 

 

 Rätt val av typ av värmeväxlare och geometri. 

 Kartläggning av vilka faktorer som är orsak till fouling vid specifika situationer 

 Design som gynnar lämpligt vätskeflöde. 

 Design som underlättar värmeväxlarens rengöring. 



16 

Diessler & Guldersson 

En överdimensionerad värmeväxlare ger marginaler att fortsätta kyla även med 

betydande fouling. Samtidigt innebär en överdimensionerad värmeväxlare att flödet 

genom den är mindre vilket innebär mindre turbulens och kan innebära snabbare 

foulingackumulation. 

(Müller-Steinhagen, et al., 2009)  

 

 

 

Figur 3.7.1: Förebyggande metoder 

 

Plattvärmeväxlare har flera fördelar gentemot ansamling av fouling. Denna typ av 

värmeväxlare är kompakt vilket gör att flödet i den är större med högre turbulens 

samt homogen flödesdistribution. Detta gör att det blir mindre fouling i 

plattvärmeväxlaren jämfört med andra icke-kompakta värmeväxlare (Müller-

Steinhagen, 2000). 

 

När värmeväxlaren är installerad finns ett antal on-line metoder för reducering av 

fouling 

 

 Kortvarig förändring av driftsförhållanden 

 Filtrering vid inloppet till den varma sidan 

 Användning av kemiska hämmare 

 Mekaniska och fysiska metoder 

Metoden med kemiska hämmare anses väldigt effektiv och är därför mycket 

användbar när det handlar om värmeväxlare med komplicerad geometri. Det går att 

använda sig av s.k. antifoulings ämnen som delvis hindrar fouling ifrån att ansamlas, 

dock bör påpekas att när fouling väl har byggts upp då är metoden verkningslös att 

använda (Müller-Steinhagen, 2000).  
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Förebyggande åtgärder kan förlänga intervallen mellan sessionerna för isärtagning 

och rengöring. I förlängningen blir det dock alltid nödvändigt att använda off-line 

metoder för att rensa bort kvarvarande fouling och hålla plattvärmeväxlaren i gott 

skick. Figur (3.7.2) visar olika typer av off-line metoder som finns för att rensa en 

värmeväxlare. I de fall där ytorna på värmeväxlaren har ett skyddande skikt kan det 

vara viktigt att undvika att använda mekaniska metoder för extensivt och då kan en 

kombination av kemiska och mekaniska metoder vara att föredra. För mer 

djuplodande information om reducering av fouling och rengöringsmetoder hänvisas 

exempelvis till Heat Exchanger Fouling, Mitigation and Cleaning Technologies 

(Müller-Steinhagen, 2000).   

 

 

Figur 3.7.2: Metoder för rengöring av värmeväxlare 
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4. Genomförande 

4.1 Projektplanering och problemformulering 

Planeringen påbörjades simultant med projektbeskrivningen och 

problemformuleringen. För att göra en rimlig tidsplan behövdes först en initierad 

förståelse för anodiseringsprocessen och kylsystemet som detta arbete har inriktat sig 

på. Därför inleddes projektet med ett möte tillsammans med handledaren Lars-Göran 

Nilsson från Profilgruppen Extrusion AB som gick igenom anläggningsritningar och 

diskuterade de förbättringsambitioner företaget har med anodiseringsprocessen.  

Flera studiebesök företogs också till anläggningen för att förstå processen och de 

tekniska komponenterna i anodiseringssystemet. Därefter påbörjades 

problemformulering med syfte och mål och utifrån dessa upprättades en tidsplan för 

projektgenomförandet. Tidsplanen har åskådliggjorts i ett Ganttschema för att lättare 

få överblick över de olika projektfaserna och deras status (se bilaga A). 

4.2 Forskningsläge och litteraturstudier 

För att få bättre överblick på forskningsläget och koppla problemformuleringen till 

relevant akademisk forskning gjordes en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som 

berör upptäckt och mätning av fouling i värmeväxlare.  

Forskningen är omfattande och det finns ett flertal foulingmekanismer som berörs 

med olika vetenskapliga modeller. Därför behövdes en sovring göras för att ta fram 

de mest relevanta texter som ligger närmast undersökningens frågeställning. 

Sökningen avgränsades till plattvärmeväxlare och foulingmekanismer som kunde 

vara aktuella i det specifika fallet. 

Vetenskapen beskriver flera olika tekniska metoder för att upptäcka fouling och dess 

effekter, till exempel mätningar av tryckfall, elektriska konduktivitetsmätningar eller 

akustiska ultraljudsmätningar (Wallhäußer, et al., 2012). Dock ligger flera av dessa 

utanför de mätmetoder som varit tillgängliga för denna studie. De vetenskapliga 

artiklar som har tagits upp i teorin bygger följaktligen på mätningar av fouling via 

flödes och temperaturmätningar eftersom det är de mätdata som har kunnat inhämtas 

för studien. 

4.3 Systembeskrivning 

Anodiseringshallen vid huvudfabriken på Profilgruppen har möjlighet att anodisera 

fyra rack med profiler parallellt. Verksamheten bedrivs för närvarande i fyrskift 

vilket betyder att uppehåll i produktionen normalt sett endast sker mellan lördagen 

och söndagen (Profilgruppen, 2016). Den del av anläggningen som studien hämtat 

data ifrån är det ena av de fyra anodiseringskaren och dess kylsystem. Utöver dessa 

finns även kar för rengöring, betning, sköljning och eftertätning men dessa är inte 

kopplade till kylsystemet.  
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De fyra anodiseringskaren är anslutna till varsin pump på den varma sidan som 

pumpar utspädd svavelsyra genom fyra olika plattvärmeväxlare. Dessa pumpar är 

temperaturreglerande, de startar när ett rack med profiler sänks ner i badet och 

stannar då temperaturen sjunkit under en förutbestämd temperatur. Varvtalet styrs 

enligt förbestämda temperaturintervaller i PLC-programmet. Toleranskravet på 

temperaturen i anodiseringkaren är 18,5 ± 1,5 ℃ för att uppnå förväntat resultat på 

anodiseringen (Profilgruppen, 2011). 

På den kalla sidan skapas flödet av en pump som hämtar kylvatten från en 

ackumulatortank på 25 m3. Pumpen drivs kontinuerligt och flödet fördelas mellan de 

fyra plattvärmeväxlarna. Den tillförda energin i ackumulatortanken kyls ner av en 

värmepump som växlar ut värmeenergin till fjärrvärmenätet. En detaljritning av 

anodiseringskaren och värmeväxlarsystemet ses i figur 4.3.1. Mätningarna utfördes 

på värmeväxlaren benämnd VXV1 i figuren. 

 

Figur 4.3.1: Detalj av anodiseringens kylsystem på Profilgruppen 

Värmeväxlaren i fråga är av modell M10 – BFM från Alfa Laval. Kontakt togs under 

arbetet med Alfa Laval i Ronneby för att få de tekniska specifikationerna som 

bifogas i bilaga D. 
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Ett flertal temperaturgivare som registrerar data finns inbyggda i systemet. Dessa är 

termoelement av K-typ och kalibreras av Profilgruppen. Datainsamlingen av 

temperaturen togs från fem av dessa punkter. De fyra anslutningarna på VXV1 samt 

temperaturen i det tillhörande anodiseringskaret. 

Två flödesmätare är nyinstallerade och finns placerade på inloppet till den kalla och 

den varma sidan. Det är anledningen till att VVX1 valdes för projektet. 

Flödesmätarna är av induktionstyp och modell VMM100 induQ, specifikation finns i 

bilaga B. Dessa är inte kalibrerade men enligt specifikationerna ligger 

mätnoggrannheten på ±0,5 %. 

4.4 Mätningar 

Då fouling i det studerade fallet sker långsamt över tid och betydelsefulla 

förändringar i k-värdet kan förväntas först efter flera veckors körningar var det 

viktigt att komma igång med mätningarna så tidigt som möjligt i projektet. Ett möte 

bestämdes därför i tidigt skede med Troels Christiansen från teknikutvecklingen på 

Profilgruppen för att bestämma principerna för dataloggning från PLC-systemet. 

Därefter skrevs ett skript för att logga och spara data kontinuerligt från de givare som 

nämnts ovan. Loggningsfrekvensen valdes till 1 logg/sekund för att få tillräcklig 

upplösning på cyklerna. Figur 4.4.1 visar en schematisk översiktsbild av den del av 

systemet som mätningarna utförs på. 

 

Figur 4.4.1: Översiktsbild mätningar 

Produktionens styrsystem loggar utvalda data med en frekvens på 1 logg/s. Med hjälp 

av ett skript kan därefter ett urval av data tankas ner till en Excelfil. I scriptet finns 

möjligheten att välja en glesare samplingsfrekvens. De parametrar som används i 

datafilerna är listade i tabell 4.4.1. 
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Tabell 4.4.1: Variabler ur datafilerna 

 

 

 

 

  

4.5 Beräkningar 

De första behandlingarna av mätserier byggde på några enstaka timmars sampling av 

mätdata för att förstå förloppet för en enskild anodiseringscykel. Mätvärden togs från 

det första anodiseringsbadet för ett söndagsskift för att förstå systemets beteende vid 

uppstart efter ett längre uppehåll och för att förstå systemets beteende när driften 

varit igång ett tag och det uppnått jämvikt togs mätvärden vid ett tillfälle några 

timmar senare. Samplingsfrekvensen sattes till 1 per sekund i dessa fall.  

Beräkningarna utfördes med hjälp av Excel genom att först beräkna den logaritmiska 

medeltemperaturdifferensen ur ekvation (3.12) för att därefter beräkna 

värmeväxlarens kyleffekt enligt ekvation (3.11). Värmeväxlarens kyleffekt kan sen 

likställas med den upptagna värmeeffekten på den kalla sidan som beräknas enligt 

(3.12).  Och k-värdet vid varje enskild tidpunkt kan sen lösas ut med hjälp av 

ekvation (3.15). Resultatet plottades i ett diagram med k-värdet som funktion av 

tiden. 

På samma sätt företogs sedan en analys av längre mätserier för att beräkna 

förändringar i k-värdet över längre tidsperioder. En arbetsvecka i taget från vecka 9 

till vecka 17 samplades med en frekvens på 1 per minut för att inte överbelasta 

tillgänglig datorkapacitet. Då dataloggningen sker kontinuerligt oberoende av om 

profiler anodiseras eller inte innehåller datafilerna många mätvärden där pumpen på 

den varma sidan står stilla eller då en anodiseringscykel precis startat efter ett 

uppehåll (se diagram 4.5.1). Uppehåll i pumpcyklerna skapar diskontinuiteter i 

diagrammen över k-värdet (se bilaga E). Därför fanns ett behov att filtrera bort 

uppehåll ur mätserierna.  

Beteckning Förklaring Enhet  

Effect 
Temperature 
VVX_Flow_Acid 
VVX_Flow_Cool 
VVX_Temp_Acid_In 
VVX_Temp_Acid_Out 
VVX_Temp_CC_In 
VVX_Temp_CC_Out 

 

Elektrisk effekt över profilerna 
Temperatur i anodiseringskar 
Flöde varm sida 
Flöde kall sida 
Temperatur inlopp varm sida 
Temperatur utlop varm sida 
Temperatur inlopp kall sida 
Temperatur utlopp kall sida 

 

kW 
°C 
°C 
m3/h 
°C 
°C 
°C 
°C 
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Diagram 4.5.1: ofiltrerat flöde som funktion av tid 

 

4.5.1 Filtrering av mätdata 

Eftersom problemformuleringen handlar om att uppnå högre tillförlitlighet och 

verkningsgrad i anodiseringsprocessen är det mest intressant att analysera hur k-

värdet utvecklas med tiden när systemet har en hög produktionstakt och pumpen på 

den varma sidan går nära sin normala maxkapacitet. Problem i produktionen uppstår 

ju när den maximala flödeseffekten i pumpen inte räcker till för att hålla rätt 

temperatur på anodiseringsbadet. Ytterligare en anledning att undersöka systemets 

beteende i ett smalare flödesintervall är att k-värdet för plattvärmeväxlaren uppvisar 

ett viss flödesberoende. När flödet är lågt minskar turbulensen och därmed k-värdet 

(se bilaga E). 

För att få en mer konsistent analys av mätdata och för att kunna göra träffsäkrare 

förutsägelser om systemets framtida beteenden bestämdes därför att filtrera data. 

Databehandlingen utfördes med Matlab 2017 som verktyg. Av diagrammen i Matlab 

framgick att den övre gränsen för pumpflöden på den varma sidan ligger omkring 65 

m3/h men att gränsen kan varierar något från vecka till vecka. Filtreringen gjordes 

därför enskilt för varje vecka med olika inställningar på diskriminatorerna beroende 

på hur de högsta lägena på pumpcyklerna sett ut. Ett exempel på hur data filtrerats 

ses i diagram 4.5.1.1. 
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Diagram 4.5.1.1: Filtrerat flöde som funktion av tid. Undre gräns 64 m3/h. Övre gräns 73 m3/h 

 

När varje vecka filtrerats för sig lades resultatet ihop till en enda mätserie som visar 

k-värdets utveckling från vecka 9 till vecka 17 inom valda flödesintervall. I bilaga F 

redovisas skriptet som använts för att filtrera och plotta data. 

För att samtidigt kunna jämföra varje vecka på ett generellt och övergripande plan 

har medelvärden och standardavvikelser på temperaturer och k-värden beräknats för 

varje vecka. 

 

4.5.2 Korrelation med teoretiska modeller 

Beräkningarna har utförts av k-värdets reella variationer veckorna 9 till 17. Men ett 

av syftena med undersökningen har varit att kunna extrapolera systemets utveckling i 

framtiden och ha möjlighet att förutse när det kommer att behövas rengöringsåtgärder 

för plattvärmeväxlaren. I de teoretiska modeller som använts finns tre huvudtyper av 

funktioner som löser Kern-Seaton ekvationen. Enligt funktionerna presenterade i 

3.17 till 3.19 kan vi förvänta oss antingen en linjär, en logaritmisk eller asymptotisk 

utveckling av foulingmotståndet. Undersökningen mäter inte foulingmotståndet 

direkt utan istället k-värdet, men då det finns en relation mellan k-värde och 

foulingmotstånd enligt ekvation (3.22) kan den förväntade utvecklingen av k-värdet 

beskriva av någon av funktionerna (3.23) – (3.25). 
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Modelleringen har utgått från ett startvärde på 𝑨 d.v.s. från antagandet att det fanns 

en initial fouling när mätningen påbörjades eftersom det hade gått en tid sen 

isärtagning och rengöring av plattvärmeväxlaren skedde sist. Vidare har det antagits, 

att 𝑡𝑖 = 0, d.v.s. att induktionstiden till att det uppstår ett mätbart foulingmotstånd är 

försumbart i brist på andra uppgifter. Funktionerna (3.23) – (3.25) reduceras då till 

𝑘(𝑡) =
𝑘𝑟

1 + 𝑘𝑟(𝑨 + 𝑩 ∙ 𝑡)
 

(4.1) 

𝑘(𝑡) =
𝑘𝑟

1 + 𝑘𝑟(𝑨 + 𝑩𝑙𝑛(𝑡))
 

(4.2) 

𝑘(𝑡) =
𝑘𝑟

1 + 𝑘𝑟𝑹𝑓
∗(𝑒−𝑡/𝜏)

 
(4.3) 

Data från hela mätserien har korrelerats till ovanstående teoretiska funktioner med 

hjälp av ett skript i Matlab. Anpassning går till genom att en given icke-linjär 

funktion tilldelas ett antal koefficienter som Matlab sen approximerar med hjälp 

minsta kvadratmetoden. Skriptet itererar beräkningarna tills det att värdena på 

koefficienterna har konvergerat till det som bäst passar dataserien (se bilaga G). 

Som koefficienter att optimera har 𝑨, 𝑩, 𝑹𝑓
∗  och 𝜏 använts i skriptet. Även 𝑘𝑟 har 

angetts som en optimeringskoefficient eftersom vi saknat ett verkligt värde på 

värmeöverföringskoefficienten för en ren plattvärmeväxlare. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Uppstart och stabilisering 

I den första ansatsen studerades uppstart av anodiseringsanläggningen efter ett lite 

längre uppehåll. Första anodiseringscykeln på ett söndagsskift valdes för att visa k-

värdets utveckling när systemet inte är i jämvikt. diagram 5.1.1 visar hur k-värdet 

uppträde under den första timmens driftcykel vecka 9. 

När flödet på den varma sidan står stilla kan inte någon värmeöverföring uppmätas. 

När pumpen startar och flödet ökar börjar k-värdet att stiga. Under första timmens 

drift varierar k-värdet avsevärt, mellan 1,0 kW/m2 K och 1,8 kW/m2 K. Vid lägre 

flöden visar k-värdena också ett starkare flödesberoende.  

Diagram 5.1.1: övre diagram: flöde som funktion av tid. Undre diagram: k-värde som 

funktion av tid. Första anodiseringscykeln efter ett produktionsuppehåll. 

 

Efter sex timmars produktion har flera anodiseringscykler genomförts. diagram 5.1.2 

visar att flödet på den varma sidan har ett jämnare förlopp och så även k-värdet. 

Variationerna är mindre, mellan 1,6 kW/m2 K och 1,9 kW/m2 K. Dessa mindre 

fluktuationer kan huvudsakligen antas bero på de slumpmässiga variationer som 

förutsades i Zubairs teoretiska modell (Zubair, et al., 1997). 
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Diagram 5.1.2: övre diagram: flöde som funktion av tid. Undre diagram: k-värde som 

funktion av tid. Pågående anodiseringscykel efter 6 timmars drift. 

5.2 Medelvärden 

Tabell 5.2.1 visar medelvärden och standardavvikelser för temperaturer och k-värden 

vecka för vecka. Genom att jämföra dessa kan en grov uppfattning fås av systemets 

generella utveckling. K-värdena är filtrerade på det sätt som redovisats för i 

genomförandet. Medelvärdena visar en generell avtagande tendens och en relativt 

smal spridning.  
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Tabell 5.2.1: Medelvärden och standardavvikelser av temperaturer och k-värde.  

 

Vecka 12 är ett undantag med ett något högre medelvärde på värmegenom-

strömningskoefficienten. Dataloggarna visar att pumpen på den varma sidan haft ett 

något högre flöde den veckan (se bilaga H). Högre flöden kan påverka både 

påväxthastigheten och erosionshastigheten i ekvation (3.16) och kan vara orsaken till 

det högre k-värdet under veckan. Om orsaken till det högre k-värdet är de förändrade 

driftsförhållandena vecka 12 så visar det att en kortvarig förändring i 

driftsförhållande kan vara en framkomlig strategi för att förebygga fouling och 

förlänga serviceintervallen då plattvärmeväxlaren måste tas isär och rengöras 

(Müller-Steinhagen, 2000). 

Genomsnitt Temp. Kall In Temp. Kall Ut Temp. Varm In Temp. Varm Ut Temp. anodiseringskar k-värde

Medelvärden 10,036 13,908 18,383 16,049 18,383 1,620

Std. avvikelse 0,840 3,000 1,983 2,105 1,983 0,064

Genomsnitt Temp. Kall In Temp. Kall Ut Temp. Varm In Temp. Varm Ut Temp. anodiseringskar k-värde

Medelvärden 10,460 14,644 19,185 16,739 19,185 1,549

Std. avvikelse 1,206 3,028 1,485 2,047 1,485 0,066

Genomsnitt Temp. Kall In Temp. Kall Ut Temp. Varm In Temp. Varm Ut Temp. anodiseringskar k-värde

Medelvärden 10,236 14,578 19,231 16,601 19,231 1,443

Std. avvikelse 0,687 2,367 1,532 2,029 1,532 0,055

Genomsnitt Temp. Kall In Temp. Kall Ut Temp. Varm In Temp. Varm Ut Temp. anodiseringskar k-värde

Medelvärden 10,355 15,034 19,376 17,176 19,376 1,559

Std. avvikelse 0,758 2,491 1,236 1,839 1,236 0,109

Genomsnitt Temp. Kall In Temp. Kall Ut Temp. Varm In Temp. Varm Ut Temp. anodiseringskar k-värde

Medelvärden 11,142 14,838 19,018 17,931 19,018 1,400

Std. avvikelse 2,353 3,572 2,327 1,935 2,327 0,230

Genomsnitt Temp. Kall In Temp. Kall Ut Temp. Varm In Temp. Varm Ut Temp. anodiseringskar k-värde

Medelvärden 10,355 13,354 18,721 16,549 18,721 1,307

Std. avvikelse 1,143 3,288 1,706 2,451 1,706 0,076

Genomsnitt Temp. Kall In Temp. Kall Ut Temp. Varm In Temp. Varm Ut Temp. anodiseringskar k-värde

Medelvärden 10,858 14,772 19,636 17,860 19,636 1,177

Std. avvikelse 0,859 2,298 1,573 1,999 1,573 0,068

Genomsnitt Temp. Kall In Temp. Kall Ut Temp. Varm In Temp. Varm Ut Temp. anodiseringskar k-värde

Medelvärden 10,718 14,223 19,620 17,662 19,620 1,128

Std. avvikelse 0,846 2,614 1,173 2,245 1,173 0,043

Genomsnitt Temp. Kall In Temp. Kall Ut Temp. Varm In Temp. Varm Ut Temp. anodiseringskar k-värde

Medelvärden 10,892 14,724 19,648 18,309 19,648 1,128

Std. avvikelse 0,822 2,379 1,268 1,943 1,268 0,047

Temperatur anges i °C och k-värde i

Vecka 15

Vecka 16

Vecka 17

Vecka 09

Vecka 10

Vecka 11

Vecka 12

Vecka 13

Vecka 14

kW/m2K
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Medelvärden och standardavvikelser av temperaturerna har tagits fram för att få 

bättre förståelse för temperaturvariationer och inställningar. Ett av målet med 

projektet är att föreslå åtgärder för att försöka öka energiåtervinningen i 

värmepumpen. Kännedom om temperaturnivåerna är ett första steg i den analysen. 

Utifrån dessa värden går det att jämföra hur mycket plattvärmeväxlarens kyleffekt 

förändrats från början av studien till slutet. I bilaga I har beräkningar för vecka 9 och 

17 genomförts. Dessa visar att medelkyleffekten minskat från 227 kW till 183 kW 

under perioden. Eftersom det är denna effekt som ska växlas ut av värmepumpen på 

den kalla sidan betyder det att effekten i energiåtervinningen minskat i motsvarande 

grad. 

5.3 k – värdets utveckling 

Diagram 5.3.1 visar det sammanlagda resultatet för studiens mätperiod.  K-värdet har 

en generell fallande tendens vilket är den utveckling som förväntas enligt 

resonemanget kring formel (3.10).  

I bilaga H finns diagram där förloppen för varje enskild vecka kan ses mer i detalj. 

Under vecka 12 ses ett tydligt hopp uppåt för k-värdet. Diagrammen för vecka 12 

visar att det finns en tydlig korrelation mellan ökningen på k-värdet och ett större 

flöde på den varma sidan. Förändringen sker plötsligt och mattas sen av. Under vecka 

13 finns en diskontinuitet i tabellen. Jämförelse med dataloggarna visar orsaken, 

temperaturen på den kalla sidan under den perioden har varit högre än på den varma 

sidan. Systemet har överskridit sin kylkapacitet och därmed har temperaturen i 

ackumulator tanken stigit så att kylförmågan försvunnit.  
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Diagram 5.3.1: k-värdet som funktion av tid. Sammanlagt nio produktionsveckor. 

 

Diagram 5.3.2 till 5.3.4 visar hur de teoretiska funktionerna (4.1) till (4.3) kan fås att 

konvergera till studiens totala mätdata från vecka 9 till vecka 17. 
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Diagram 5.3.2: k-värde som funktion tid samt optimerad funktion enligt linjär modell för 

foulingmotstånd. 

 

Enligt Diagram 5.3.2 konvergerar funktion (4.1) till  

 

𝑘𝑙𝑖𝑛(𝑡) =
2,204

1 + 2,204(0,1334 + 4,036 ∙ 10−6 ∙ 𝑡)
 

 

Algoritmen har genererat ett värde på 𝑘𝑟 = 2,204 kW/m2K och en initial 

foulinggrad på 𝐴 = 0,1334. Värdet på 𝑘𝑟 verkar rimligt med tanke på att 𝑘𝑠 låg runt 

1,7 vid mätningens början. 
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Diagram 5.3.3: k-värde som funktion tid samt optimerad funktion enligt logaritmisk modell 

för foulingmotstånd. 

 

Enligt diagram 5.3.3 konvergerar funktion (4.2) till 

 

𝑘𝑙𝑛(𝑡) =
2,208

1 + 2,208(0,009201 + 0,02712𝑙𝑛(𝑡))
 

 

Algoritmen har genererat ett värde på 𝑘𝑟 = 2,208 kW/m2K och en initial 

foulinggrad på 𝐴 = 0,009201. Värdet på 𝑘𝑟 verkar rimligt med tanke på att 𝑘𝑠 låg 

runt 1,7 vid mätningens början. Värdet på den initiala foulinggraden skiljer sig dock 

avsevärt från den linjära modellen. Dock visade approximationen en tendens att 

konvergera till olika minima beroende på små förändringar av inparametrarna. 

Funktionen visar också ett felaktigt beteende i början på mätserien.  
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Diagram 5.3.4: k-värde som funktion tid samt optimerad funktion enligt exponentiell 

(asymptotisk) modell för foulingmotstånd 

 

Enligt diagram 5.3.4 konvergerar funktion (4.3) till 

 

𝑘𝑒𝑥𝑝(𝑡) =
1,704

1 + 1,704 ∙ 18,78(𝑒−𝑡/4,621∙106
)
 

 

Algoritmen har genererat ett värde på 𝑘𝑟 = 1,704 kW/m2K vilket ligger i samma 

storleksordning som den initiala 𝑘𝑠 vid mätningens början. 
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6. Diskussion  

Resultatdiskussion 

Redan beräkningarna av veckomedelvärden av k-värdet visade en fallande tendens. 

Genom filtreringen som har gjorts till höga pumpflöden har dessa värden samtidigt 

en relativt smal standardavvikelse. Medelvärden kan därför användas som en 

indikator för när rengöringsåtgärder är nödvändiga. Det som återstår för företaget är 

att bestämma kritiska nivåer på k-värdet och följa medelvärdenas utveckling i ett 

styrdiagram med lämpliga styrgränser. 

Då vi jämfört plattvärmeväxlarens kyleffekt i början och slutet av studien visade 

resultatet att effekten minskat med cirka 20 %. Förlusten i kyleffekt hos 

plattvärmeväxlaren är direkt kopplad till den möjliga återvinningseffekten hos 

värmepumpen på den kalla sidan. En noggrannare uppföljning av foulingsnivån hos 

plattvärmeväxlaren ger möjlighet att optimera för maximal energiåtervinning. 

Minskad kyleffekt innebär också att tidsintervallet för att nå rätt temperatur i 

anodiseringsbadet ökar inför nästa anodiseringsbad. Detta kan utgöra ett problem om 

anläggningens nyttjandegrad är nära sin maxkapacitet. 

På det ekonomiska planet kan man väga möjligheten till ökade intäkter genom 

effektivare energiåtervinning kontra ökade servicekostnader för tätare 

rengöringsintervall. I beaktande bör också tas ökade energikostnader när pumpar 

producerar höga flöden för att motverka den minskade kyleffekten hos systemet. 

Dessa beräkningar har inte ingått inom ramen för denna studie men skulle kunna vara 

en intressant uppgift för framtida utredningar. 

Den teoretiska ansatsen som tillämpats på våra mätdata och som tar hänsyn till 

stokastiska förlopp verkar uppfylla målet att kunna förutsäga systemets framtida 

tillstånd. Utifrån de tre modellerna som jämförts har funktioner kunnat tas fram som 

kan användas för att beräkna foulingsgraden vid ett senare tillfälle. 

Den linjära modellen, alternativt den exponentiella modellen, verkar vara bäst på 

återspegla de plottade tendenserna. Den logaritmiska modellen visar ett felaktigt 

uppförande i början av mätserien och ligger för högt i slutet. Dock har den en tendens 

till utplanande lutning i slutet som delvis verkar återspeglas i de plottade värdena.   

Det bör tilläggas att förändringen av k-värdet sker långsamt över tid och i förhållande 

till det är studiens mätserier relativt korta. Därför kan inte någon av modellerna 

uteslutas ännu. Genom att fortsätta dataloggningen och anpassa funktionerna till 

längre mätserier kommer någon av modellerna att utkristallisera sig tydligare. Fler 

datapunkter kommer också att öka funktionens förmåga att beräkna framtida 

foulingsnivåer. 

 Studiens approach har varit att nysta ut en matematisk modell bakvägen. Med 

statistiska data har målet varit att vaska fram en av tre möjliga funktioner. En annan 

möjlig väg skulle kunna vara att få bättre kännedom om vilka kemiska ämnen som 

skapar fouling i detta fall och vilken typ av kemiska bindningar som spelar in. Som 
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nämnts i teorin beror valet av lösning till Kern-Seaton ekvationen på vilken 

mekanism som dominerar vid fouling. Mekanismerna som skulle kunna vara aktuell i 

detta fall kan kopplas till antingen utfällning, korrosion eller sedimentation. 

I teorin har det presenterats olika åtgärder för att förebygga fouling.  

Under vecka 12 hade pumpen på den varma sidan ett intervall där flödeshastigheten 

varit större. Samtidigt ökade plattvärmeväxlarens k-värden. Det antyder att 

förändrade driftsförhållanden skulle kunna vara en metod för att minska 

foulingansamlingen och därmed förlänga rengöringsintervallen. Detta skulle vara 

intressant att undersöka närmare. Då produktionsanläggning står stilla mellan 

lördagar och söndagar skulle det finnas möjlighet att programmera in pumpcykler 

som plötsligt ökar flödet eller som pulserar flödet under ett rengöringsprogram som 

minskar foulingansamlingen. 

Designen av värmeväxlaren har också stor betydelse. Påverkar ökade eller pulserande 

flöden en minskning av fouling, kan det också vara en idé att förebygga fouling 

genom att vid produktionsuppehållen ändra flödesriktningen på den varma sidan. 

Detta skulle kunna uppnås genom att installera bypassrör. 

En annan aspekt av designen är att den värmeväxlare som används är dimensionerad 

för dubbelt så stora flöden jämfört med de som uppnås vid drift. En överdimen-

sionerad plattvärmeväxlare kan medge större marginaler när fouling byggs upp. Men 

å andra sidan innebär det lägre flödet jämfört med det dimensionerade att turbulensen 

mellan plattorna minskar och att foulingstakten därmed ökar. För att undersöka om 

serviceintervallen kan förlängas med en annan dimensionering av plattvärmeväxlare 

skulle det vara möjligt att ta bort några plattor i taget ur plattvärmeväxlaren vilket 

skulle leda till att flödet måste ökas.  

Metoddiskussion 

Systemet som har undersökts har flöden som varierar över tid, speciellt på den varma 

sidan. Vid varje uppehåll i flödet visar vår inledande analys att k-värdena har ett 

flödesberoende vid uppstart. Hur k-värdet beror på flödet har inte undersökts, men 

för att öka validiteten och reliabiliteten i studien har mätvärdena filtrerats efter de 

högsta platåerna för pumpen för varje vecka. Flödesberoendet visar sig inte alls lika 

tydligt enligt de diagram som tagits fram för höga flöden. 

Vid modellering av de matematiska funktionerna så har det rena k-värdet (𝑘𝑟) från 

fabrik saknats. I modelleringen har därför 𝑘𝑟 varit ytterligare en parameter som 

approximerats och det påverkar så klart hur pass optimalt algoritmerna konvergerar 

till de sökta funktionerna. Men de värden på 𝑘𝑟 som approximerats ligger inom ett 

acceptabelt intervall, strax ovanför de värden på 𝑘𝑠 som mätningarna visade i början 

av studien. 

Längden på mätperioden har varit begränsad till nio veckor. Mer har inte kunnat 

inrymmas inom ramen för kursen examensarbete för maskinteknik. Längre mätserier 

hade kunnat ge ett tydligare utslag på vilken av de tre modellerna som testats som 

passar bäst för systemet. Som metod har dock approachen visat sig vara tillämpbar, 
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och i dagsläget är det enbart fråga om att fortsätta samla in mätdata för att få en 

tillförlitlig modell. 
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7. Slutsatser 

Studiens frågeställning har varit: Hur kan man uppnå högre tillförlitlighet och 

verkningsgrad i kylprocessen för anodiseringsbad? 

Frågan har besvarats genom att studera relevanta teorier och anpassa dessa till 

verkliga förhållandena i anodiseringsanläggningen.  

Syftet med det här examensarbetet har varit att öka förståelsen för hur kylprocessens 

olika komponenter fungerar och samverkar för att förbättra tillförlitligheten hos 

värmeväxlarna samt öka verkningsgraden för energiåtervinningssystemet. 

I studien har det gjorts en grundlig genomgång av de teorier som är användbara på 

anodiseringsanläggningen för att förstå hur plattvärmeväxlare och fouling fungerar. 

Genom att logga data, genomföra beräkningar och presentera det i överskådliga 

diagram går det att följa processen i detalj och beräkna status i realtid.   

Målet för detta examensarbete har varit att föreslå åtgärder som gör underhållet av 

plattvärmeväxlarna förutsägbart. Samt, att utreda möjliga åtgärder för att öka 

energiåtervinningen från returkylvattnet. 

Studien har tagit fram två olika metoder för att öka kunskapen om värmeväxlarnas 

status och effektivitet och därmed undvika oplanerade produktionsstopp. Som en 

första approach föreslås att beräkna medelvärden inom bestämda flödesintervall och 

att införa styrdiagram med lämpliga styrgränser. Som en mer avancerad och 

tillförlitlig modell föreslås en matematisk algoritm som approximerar en funktion 

som kan extrapolera systemets framtida foulingnivå. Den ökade kunskapen om 

fouling i anodiseringsprocessen kan användas för att optimera för maximal 

energiåtervinning. 

För att förebygga fouling har förslag lämnats som bygger på förändrade 

driftsförhållanden under produktionsstillestånden mellan lördagen och söndagen samt 

på designförändringar. 
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8. Ordlista 

Anodisering Behandling som skapar ett tätt och skyddande oxidskikt på 

aluminiumprofilernas yta 

Diskontinuitet Punkt i en funktion där funktionsvärdet gör ett abrupt hopp. 

Elektrolyt En vätska med fria joner som gör den elektriskt ledande.  

Vid anodisering ofta utspädd svavelsyra 

Extrapolera att förutsäga mätvärden utanför det område som har mäts 

Fouling Oönskade avlagringar på värmeöverförande utrustning som 

leder till en ökning av värmegenomgångs- koefficienten 

Foulingmotstånd Motstånd mot värmeöverföring på smutsbelagda ytor.  

Enhet m2K/W. 

Hydraulisk verkningsgrad Relationen mellan hydraulisk effekt och inmatad effekt där 

hydraulisk effekt definieras som produkten av tryck och 

flöde 

Konvektion Värmetransport i en vätska genom rörelse & strömningar  

Korrelation Samband mellan två eller flera variabler 

Kumulativ Succesivt adderande 

k-värde Värmegenomgångskoefficient 

Logaritmisk 

Medeltemperaturdifferens 

Genomsnittlig temperaturskillnad i plattvärmeväxlare som 

orsakar värmeöverföringen 

PLC Programmerbart styrsystem 

Stokastisk Slumpmässig 

Termisk verkningsgrad Relationen mellan värmen som går in & värmen som går ut 

Verkningsgrad Relationen mellan nyttigt arbete och tillförd energi 

Värmekonduktivitet Värmeledningsförmåga 
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BILAGA C 

Motströmsvärmeväxlare – Medeltemperaturdifferensen – Härledning 

 

 

 

Figur 3.1: Schematisk bild på en moströmsvärmeväxlare 

Tabell C.1: Beteckningar och dess förklaring 

 

 

Man ska vanligtvis börja härledningen med dem här nedanstående formlerna: 

 

𝑃 = �̇�𝑣 ∙ 𝐶𝑝,𝑣(𝑇𝑣1
− 𝑇𝑣2

) = �̇�𝑘 ∙ 𝐶𝑝,𝑘(𝑇𝑘2
− 𝑇𝑘1

) = 𝐴 ∙ 𝑘 ∙ 𝜗𝑚 (C.1) 

  

𝑑𝑃 = �̇�𝑣 ∙ 𝐶𝑝,𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 = �̇�𝑘 ∙ 𝐶𝑘 ∙ 𝑑𝑡𝑘 = 𝑑𝐴 ∙ 𝑘 ∙ 𝜗𝑚 (C.2) 

  

−𝑑𝑃 ∙
1

�̇�𝑣∙𝐶𝑣
= −𝑑𝑡𝑣  

 

(C.3) 

𝑑𝑃 ∙
1

�̇�𝑘 ∙ 𝐶𝑘
= 𝑑𝑡𝑘 

(C.4) 

Beteckning Förklaring 

𝑇𝑘1
 Temperatur kall sida, Inlopp 

𝑇𝑘2
 Temperatur kall sida, Utlopp 

𝑇𝑣1
 Temperatur varm sida, Inlopp 

𝑇𝑣2
 Temperatur varm sida, Utlopp 

�̇�𝑣 Massflöde av det varma arbetsmediet  

�̇�𝑘 Massflöde av det kalla arbetsmediet 

𝜗𝑚 Logaritmisk medeltemperaturdifferens 

𝐶𝑣 Specifik värme för det varma arbetsmediet 

𝐶𝑘 Specifik värme för det kalla arbetsmediet 

𝐴 Area 

𝑘 Värmegenomgångskoefficient 

P Värmemängd per tidsenhet, d.v.s. Värmeeffekten 

𝜚 Densitet 

�̇� Volymflöde 
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Figur 3.2: Temperaturdiagram för motströmsvärmeväxlare 

 

Genom att summera ekvationer (3.1), (3.2), (3.3) och (3.4), får man: 

 

𝑑𝑃 (−
1

�̇�𝑣 ∙ 𝐶𝑣
+

1

�̇�𝑘 ∙ 𝐶𝑘
) = −𝑑𝑡𝑣 + 𝑑𝑡𝑘 

 

Men i) −
1

�̇�𝑣∙𝐶𝑣
+

1

�̇�𝑘∙𝐶𝑘
= 𝑅 och ii) 𝑑𝑡𝑘 − 𝑑𝑡𝑣 =  𝑑ϑ och då får ovanstående  

ekvationen följande uttryck: 

 

𝑑𝑃 ∙ 𝑅 = −𝑑ϑ 

 

(3.2) ger 𝑅 ∙ 𝑑𝐴 ∙ 𝑘 ∙ 𝜗 = −𝑑𝜗 ⇒ 𝑑𝐴 ∙ 𝑅 ∙ 𝑘 = −
𝑑𝜗

𝜗
, som kommer att integreras 

nedan 

 

𝑅 ∙ 𝑘 ∙ ∫ 𝑑𝐴 =
𝐴

0
∫ −

𝑑𝜗

𝜗
= ∫

𝑑𝜗

𝜗

𝜗′

𝜗′′

𝜗′′

𝜗′ , vilket ger: 

 

𝑅 ∙ 𝑘 ∙ 𝐴 = [−𝑙𝑛𝜗]𝜗′
𝜗′′

= 𝑙𝑛𝜗′ − 𝑙𝑛𝜗′′ = 𝑙𝑛
𝜗′

𝜗′′
 

(C.5) 

 

(3.1) ger:  𝑃 ∙
1

�̇�𝑣∙𝐶𝑝,𝑣
= 𝑇𝑣1

− 𝑇𝑣2
 

 

och 𝑃 ∙
1

�̇�𝑘∙𝐶𝑝,𝑘
= 𝑇𝑘2

− 𝑇𝑘1
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Genom att addera dem två ekvationerna, får man: 

 

𝑃 (−
1

�̇�𝑣∙𝐶𝑝,𝑣
+

1

�̇�𝑘∙𝐶𝑝,𝑘
) = 𝑇𝑣2

− 𝑇𝑣1
+ 𝑇𝑘2

− 𝑇𝑘1
,  

 

men 𝑇𝑣2
− 𝑇𝑘1

 är lika med 𝜗′ 

 

och 𝑇𝑘2
− 𝑇𝑣1

 är lika med 𝜗′′  

 

(3.5)  ⇒ 𝑅 =
𝑙𝑛

𝜗′

𝜗′′

𝑘∙𝐴

𝑃 ∙ 𝑅 = 𝜗′ − 𝜗′′

           ⇒ 𝑃
𝑙𝑛

𝜗′

𝜗′′

𝑘∙𝐴
= 𝜗′ − 𝜗′′ ⇒ 𝑃 = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙

𝜗′−𝜗′′

𝑙𝑛
𝜗′

𝜗′′

  

 

Och på så sätt kommer man fram till att 
𝜗′−𝜗′′

𝑙𝑛
𝜗′

𝜗′′

 måste vara lika med 𝜗𝑚.  

 

Alltså, 𝜗𝑚, den logaritmiska medeltemperaturdifferensen är: 

 

𝜗𝑚 =
𝜗′ − 𝜗′′

𝑙𝑛
𝜗′
𝜗′′

 

 

(C.6) 

𝑘, 𝐶𝑝,𝑣, och 𝐶𝑝,𝑘 här är konstanter. 
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BILAGA D 

Teknisk dokumentation från Alfa Laval om plattvärmeväxlare M10-BFM 
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BILAGA E 

Diagram E.1 visar hur stillestånd hos pumpen på den varma sidan sammanfaller med 

dalar ner till noll på k-värdet. Man ser också tydliga platåer i pumpflödet som hör ihop 

med PLC-systemets temperaturreglering av pumpen. Vid filtrering har den översta platån 

valts. 

 

Diagram E.1: Övre diagram: flöde som funktion av tid. Undre diagram: k-värde som funktion av 

tid.  
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BILAGA F 

Skript i Matlab som filtrerar data och plottar diagram över k-värdet samt flödet på den 

varma sidan. 

 
 

%Dataanalys: k-värde och flöde, filtrerat  

%Steg 1: Viktigt! Att ha lagt in skriptet och filerna i samma mapp 

%Steg 2: Filtrera bort det som ligger utanför min- och max-värdena. 

%Steg 3: Skapa ny tabell och plotta filtrerade värdena 

 

clear all 

clc 

close all 

fil = input('Vilken fil vill du öppna?'); 

disp(fil); 

%Läser in angivna tabellen/databladet. 

Tabell = readtable(fil); 

%Nedanstående tar reda på antalet kolumner/rader i en tabell & skapar 

%tidskolumnen i rätt storlek 

storlek = size(Tabell); 

Tid = (1:storlek)'; 

VVX_flow_acid = table2array(Tabell(:,9)); 

k_kall_sida = table2array(Tabell(:,20)); 

datapunkter = [Tid VVX_flow_acid k_kall_sida]; 

%Sätter min och maxvärden för filtret. Välj specifikt för varje vecka 

min = 60; 

max = 63; 

%Filtrerar bort värden som ligger utanför max och min 

Filtret = datapunkter(datapunkter(:,2)> min & datapunkter(:,2)< max,:); 

t = Filtret(:,1); 

yflode = Filtret(:,2); 

yk = Filtret(:,3); 

subplot(2,1,1) 

plot(t,yflode) 

%OBS: ändra titel beroende på vilken vecka 

title('VVX1 Flöde varm sida - Tid (v.09)') 

xlabel('Tid (min)') 

ylabel('Flöde varm sida (m^3/h)') 

subplot(2,1,2) 

plot(t,yk) 

title('VVX1 Värmegenomströmningskoefficient (v.09)') 

xlabel('Tid (min)') 

ylabel('k-värde') 

%Sparar diagrammet som ”.png” 

%OBS: Ändra namn beroende på vecka 

print('diagram v_09', '-dpng') 

%Skapar en filtrerad tabell för v09 och skapar sen en Excel-tabell 

%Ändra namn beroende på vecka 

vecka09_filtrerat = table(t, yk); 

writetable(vecka09_filtrerat,'vecka09_filtrerat.xlsx') 



 

Bilaga G: sid - 1 - 

Diessler & Guldersson 

BILAGA G 

Skript i Matlab som anpassar koefficienter hos ickelinjära funktioner till given data. 

 

 

 
 

%Dataanalys: fit_funktion_medel 

%Anpassa icke linjära funktioner till datamängden. 

clc 

clear all 

close all 

data = readtable('medel_all.xlsx'); 

data = table2array(data); 

tdata = data(:,1); 

kdata = data(:,2); 

%linje = @(x, tdata)x(1).*tdata+x(2) 

kurva = @(x, tdata)x(1)./(1+x(1)*x(2).*tdata); 

x0 = [3 5]; 

[x,resnorm] = lsqcurvefit(kurva,x0,tdata,kdata); 

plot(tdata,kdata,'bo') 

hold on 

plot(tdata,kurva(x,tdata)) 
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BILAGA H 

Filtrerade flöden och motsvarande k-värden vecka för vecka. 
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BILAGA I 

Jämförelse av medelkyleffekten hos plattvärmeväxlaren under vecka 9 (i början av 

studiens mätperiod) med vecka 17 (i slutet av studiens mätperiod). 

Effekten beräknas ur ekvation (3.11) genom att först beräkna den logaritmiska 

medeltemperaturdifferensen ur ekvation (3.12). 

Värden på temperaturer och k-värden hämtas ur medelvärdena i tabell 5.2.1. Arena 

på plattvärmeväxlaren är 26,9 m2 enligt bilaga D. 

 

 

Vecka 9   

 𝜗𝑣9
′ = 16,0 − 10,0  °C ⇒  𝜗𝑣9

′ = 4,0 °C 

 𝜗𝑣9
′′ = 18,4 − 13,9 °C  ⇒  𝜗𝑣9

′′ = 4,5 °C 

 
𝜗𝑣9 =

4,0 − 4,5

ln (
4,0
4,5

)
 °C  ⇒ 𝜗𝑣9 = 4,25 °C 

 𝑃𝑣9 = 26,9 ∙ 1,983 ∙ 4,25 kW ⇒ 𝑃𝑣9 = 227 KW 

   

 

Vecka 17   

 𝜗𝑣17
′ = 18,3 − 10,9  °C ⇒  𝜗𝑣17

′ = 7,4 °C 

 𝜗𝑣17
′′ = 19,6 − 14,7 °C ⇒  𝜗𝑣17

′′ = 4,9 °C 

 
𝜗𝑣17 =

7,4 − 4,9

ln (
7,4
4,9)

 °C ⇒ 𝜗𝑣17 = 6,06 °C 

 𝑃𝑣17 = 26,9 ∙ 1,12 ∙ 6,06 kW ⇒ 𝑃𝑣17 = 183 KW 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


