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Sammanfattning 
Ett sätt att minska den fossila bränsleanvändningen är värmeåtervinning av 
spillvärme. Denna rapport studerar två metallindustriers potential för 
nyttjande av spillvärme från deras härdings- respektive gjutningsprocess 
(benämns kylprocesser i arbetet).  

Borox AB i Eneryda härdar sitt slitstarka borstål genom att upphetta stålet 
för att sedan snabbt kyla det med vatten. Stena Aluminium AB i Älmhult 
gjuter aluminiumtackor i vattenbad och sprayar även vatten ovanifrån för att 
påskynda kylningen. Vattnet som används i processerna kyls därefter i 
kyltorn för att sedan återanvändas i processerna. Företagen önskar minska 
sin miljöpåverkan genom att istället nyttja denna värme. 

För att lättöverskådligt redovisa hur stor andel tillförd energi som går 
förlorad i kylprocesserna presenteras ett sankey-diagram för vardera företag. 
Dessa sammanställdes genom beräkningar med data insamlad från 
fältstudier och mailkontakt. Det syns tydligt i sankey-diagrammen att en stor 
del av den tillförda energin, till metallen, överförs till kylvattnet och kyls 
sedan bort i kyltornen. Procentsatserna för effektöverföringen metall-vatten 
var 99 % för Borox AB och 67 % för Stena Aluminium AB. 

Dessvärre håller kylvattnet låga temperaturer, cirka 35 °C, vilket gör värmen 
svår att nyttja. Med de låga temperaturerna i kombination med avsaknaden 
av kondensor, en kall källa, ansågs inget av företagen lämpliga för 
elproduktion.  

Arbetet hyser en bred men överskådlig teoridel som är relevant för 
energiåtervinning och metoden anses vara tillämpningsbar för den som vill 
utvärdera möjligheterna för att återvinna spillvärme i vatten från 
industriprocesser. Arbetet har dock inte beaktat investeringskostnader eller 
återbetalningstid. 

Borox AB planerar bygga en ny lagerlokal vilken hyser stor potential för att 
integrera ett nytt värmesystem som tillvaratar värmen från 
härdningsprocessen. Ett lösningsförslag med golvvärme presenteras, vilket 
tillgodoser lokalens uppvärmningsbehov och ger en gasolkostnadsbesparing 
på cirka 600 000 kr/år. Värmeåtervinningsförslaget kompletterades med ett 
värmelager som potentiellt kan innebära ytterligare en 
gasolkostnadsbesparing på cirka 230 000 kr/år. 

Den fuktiga luften som bildas i Stena Aluminium ABs gjutningsprocess 
ingår i ett av lösningsförslagen där den skulle kunna värma en av deras 
befintliga kontorslokaler. Lösningen har potential att värma upp till 53 
lokaler med samma förutsättningar som Stena Aluminium ABs kontorslokal, 
och därmed ersätta gasolkostnader på över 1 miljon kr/år. I ett annat 
lösningsförslag integreras den fuktiga luften i det befintliga 
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fjärrvärmesystemet och bidrager då med cirka 1,9 GWh/år under 
sommarhalvåret. Ett värmeåtervinningsförslag för vattnet från kylbadet är att 
förvärma aluminiumråvaran med golvvärme för att på så vis minska 
bränsleförbrukningen i smältugnarna.  
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Summary 
Heat recovery from industrial processes is an opportunity to reduce fossil 
fuel usage. This report studies two metal industries’ potential for recovering 
heat from their hardening- and casting processes. 

Borox AB hardens their boronsteels by heating and fast cooling with streams 
of water while under pressure. Stena Aluminium AB cast their aluminum in 
a water bath while simultaneously spraying water on top of the metal. The 
water is heated by the hot metal and then cooled in cooling towers before it’s 
reused in the processes. The companies wishes to reduce their environmental 
impact by recovering and using the generated heat in their processwater.  

With sankey-diagrams it was made easy to get an overview of the energy 
flowing in the processes. The diagrams were made from data collected while 
visiting the companies and through e-mail contact. It was made obvious with 
the diagrams that a high percentage, 99 (Borox AB) and 67 % (Stena 
Aluminium AB), of the energy input was lost in the cooling towers.  

Unfortunately, the water held low temperatures, around 35 °C, which made 
it difficult to use. The low temperatures the shortage of a condenser, a cold 
source, made the companies not suitable for power production.  

This report presents theory relevant for heat recovery and the method used is 
considered applicable for industries evaluating the potential of waste heat 
recovery in water. However, the report doesn’t consider investing costs or 
payback time. 

Borox AB is planning on building a new storage facility that holds big 
potential to integrate a new heating system using the heat from their 
hardening process. The application that is presented in this report is using 
floor heating in the new storage facility. The floor heating can provide the 
facility with enough heat to cover the demand, saving up to 600 000 kr/year 
in LPG costs. If Borox AB adds a heat storage to the system they save an 
additional 230 000 kr/year, excluding investing costs.  

The moist air produced in Stena Aluminium ABs casting process is utilized 
in one of the heat recovery solutions where it’s heating an already existing 
office space. The solution has the potential of heating up to 53 offices with 
the same heating demand as Stena Aluminium ABs facility. If all the heat is 
recovered it corresponds to an LPG costs of more that 1 million kr/year. The 
moist air is used in another solution presented as well, integrated with the 
already existing district heating system. The moist air is during the summer 
season contributing with 1,9 GWh/year. The water from the waterbaths is 
used in a floor heating system to preheat the aluminum before the melting 
and casting processes. The preheating is to reduce the fuel used in the ovens.  
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Abstract 
Potentialen för nyttiggörandet av spillvärme hos två metallindustrier 
utvärderas. Det ena företaget härdar stål med vatten och det andra gjuter 
aluminiumtackor i vattenbad och sprayar även vatten som bildar fuktig luft. 
Vattnet, ej det sprayade, kyls sedan i kyltorn för att kunna återanvändas i 
processerna.  

Sankey-diagram för båda företagen presenteras för att tydligt presentera 
energiflödena i processerna. Värmeåtervinningsförslag presenteras med 
gasolkostnadsbesparings exempel. Investeringskostnader och 
återbetalningstider har ej utvärderats.  

Teoridelen och metoden är användbar för den som vill utvärdera potentialen 
för värmeåtervinning hos industrier som använder vatten i olika typer av 
kylprocesser. I teorin presenteras elproduktions metoder för låga 
temperaturer, dock ansågs inget av företagen vara lämpliga för elproduktion. 

Värmeåtervinningsförslagen som presenteras innefattar golvvärme, 
luftvärmare, fjärrvärmeintegrering och värmelager. 

Nyckelord: spillvärme, metallindustrier, kyltorn, värmeåtervinning, 
energiåtervinning, golvvärme, luftvärme, värmeväxlare, värmelager, 
fjärrvärme, elproduktion, sankey-diagram.   
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Förord 
Jag har alltid varit intresserad av att ta till vara på energi och effektivisera 
allt jag gör. Redan när jag påbörjade min utbildning visste jag att 
energiåtervinning eller energieffektivisering intresserade mig och när jag såg 
beskrivningen av ett förslag för examensarbete som handlade om just 
energiåtervinning nappade jag snabbt. Jag har hela tiden velat göra mitt 
examensarbete i samarbete med ett eller flera företag för att få lite kontakt 
med och smak på det riktiga arbetslivet. Nu fick jag chansen att arbeta 
tillsammans med två företag!  

Det har varit en lång och tuff resa men nu är slutet äntligen här och jag har 
lärt mig oerhört mycket. Jag vill tacka min familj som har stöttat och pushat 
mig, min handledare Michael Strand som hjälpt mig när jag fastnat, läst och 
envist kommenterat flertalet gånger och min examinator Ulrika Welander 
som tålmodigt väntat på att hag ska bli klar. Avslutningsvis, ett stort tack till 
alla inblandade på Borox AB och Stena Aluminium AB som har varit 
oerhört hjälpsamma och trevliga. 
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1. Introduktion 
Den ständigt ökande globala medeltemperaturen beror till största del på 
människans utsläpp av växthusgaser, detta har fastslagits av IPCC som är 
FN:s vetenskapliga klimatpanel (Naturvårdsverket 2014a). Till 
växthusgaserna hör koldioxid, metangas, lustgas (dikväveoxid), och ett antal 
flourhaltiga gaser som freoner. Den mest kritiska gasen är koldioxid, som 
har ökat med 40 % i atmosfären sedan industrialiseringens början. Den 
största anledningen till den ökade koldioxidhalten är förbränningen av 
fossila bränslen men även markanvändningen (Naturvårdsverket 2014b). Till 
följd av den ökade halten växthusgaser i atmosfären har den globala 
medeltemperaturen stigit med 0,9 °C sedan början av 1900-talet. 
Temperaturhöjningen har katastrofala följder som höjda havsnivåer, 
försurande hav, smältande isar, minskande glaciärer, extremare väder, och 
ökande nederbörd (Naturvårdsverket 2014c).  

För att hejda den globalt stigande medeltemperaturen och dess följder har 
Naturvårdsverket satt upp 16 miljömål för Sverige att uppfylla till år 2020, 
vissa av målen ska vara uppnådda 2050 (Naturvårdsverket 2013). Ett av 
dessa miljömål är ”begränsad klimatpåverkan” som innebär att Sverige ska 
ha eliminerat sitt utsläpp av växthusgaser till år 2050 (Naturvårdsverket 
2014c). Detta innebär att Sverige måste bli helt fossilbränslefritt.  

Förnyelsebara bränslen är sådana bränslen som förnyas i samma, eller i 
snabbare takt än de används, och fossila bränslen är inte förnyelsebara 
eftersom de förbrukas snabbare än de bildas. De fossila energikällorna 
brukar även kallas för lagrade energikällor och de förnyelsebara för 
flödande. Till de förnyelsebara energikällorna tillhör solenergi, vindkraft, 
vattenkraft, geotermisk energi och biobränslen. Fossila bränslen är kol, 
naturgas och olja. Torv är en omdiskuterad energikälla, huruvida de bör 
klassas som förnyelsebara eller fossila (Nationencyklopedin).  

Ett sätt att minska den fossila bränsleanvändningen kan vara 
värmeåtervinning av spillvärme. I dagsläget återvinner många industrier sin 
spillvärme, år 2007 återvanns cirka 4 100 GWh där metall och stålindustrin 
bidrog med cirka 500 GWh. De energiintensiva industrierna motsvarar cirka 
90 % av spillvärmeåtervinningen. Till de energiintensiva industrierna räknas 
massa- och pappersbruksindustrin, metall och stålindustrierna, kemiindustrin 
samt raffinaderierna (Cronholm, Grönkvist & Saxe 2009). 

1.1 Bakgrund 

Industrin tillhör den sektor som använder mest energi i Sverige 
(Energimyndigheten, 2012a). EU påpekar hur viktigt det är att ta tillvara på 
så mycket av den energi som finns och minska förlusterna för att spara på 
tillförd primärenergi (Broberg Viklund & Johansson 2013).   
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Borox AB och Stena Aluminium AB, två metallindustrier i Kronobergslän, 
kyler metaller med hjälp av vatten som ett steg i deras processer. Det 
uppvärmda kylvattnet kyls sedan i kyltorn för att kunna använda vattnet igen 
i kylprocesserna, och värmen försvinner ut i atmosfären. Den bortkylda 
värmen kan potentiellt återanvändas, till exempel till uppvärmning av 
företagens egna lokaler eller i ett fjärrvärmenät i stället för att gå förlorad. 
Med hänsyn till dagens klimathot och användandet av fossila bränslen vill 
de båda miljömedvetna företagen utreda möjligheterna att nyttja spillvärmen 
från sina härdnings- respektive gjutningsprocesser. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapporten är att utvärdera möjligheterna att nyttja värmen 
från kylprocesserna hos två företag i Kronobergs län. Detta för att öka 
energieffektiviteten i processerna och indirekt minska dess miljöpåverkan. 
Detta gynnar företagens miljöprofil och ger förhoppningsvis en ekonomisk 
vinning. Syftet är även att analysera om använd metod och resultat kan 
användas inom andra industrier och processer.  

Målet är att redovisa hur mycket värmeenergi som kyls bort i kyltornen, och 
redovisa potentiella alternativ för användandet av spillvärmen tillsammans 
med en analys som kan ligga till grund för en vidare undersökning med 
hänsyn till en hållbar utveckling; ekonomi, teknik och miljö. 

Visionen med arbetet är att företagen ska återvinna all spillvärme i 
kylprocessen på lämpligt sätt med en ekonomisk vinst. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat till företagen Borox AB i Eneryda och Stena 
Aluminium AB i Älmhult och är avgränsat till tio veckor totalt. Enbart 
potentialen för energin i kylvattnet studeras och behandlas, vad som idag går 
in i respektive ut ur kyltornen, således behandlas inte själva kylprocessen. 
Beräkningar för payback tid eller elproduktion har uteslutits ur arbetet. Det 
ansågs inte finnas resurser för att utföra dessa beräkningar och de baseras på 
många uppskattningar och antaganden vilket skulle ge osäkra resultat.  

1.4 Processbeskrivning 

I följande avsnitt ges en beskrivning av företagens smält och kylprocess. 
Metall-, vatten, och rökgasflöden beskrivs med approximativa temperaturer 
och mängder, värdena är approximativa då de varierar beroende på aktuell 
process.   
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1.4.1 Borox ABs system 

Borox i Eneryda är ett multinationellt familjeägt företag som grundades år 
1920. Företaget tillverkar extremt slitstarkt stål, i figur 1 ges två exempel på 
användningsområden för stålen. Borox är ett miljömedvetet företag, och 
deras miljöpolicy innefattar att de ser över sina material, produkter, 
energiförbrukning och avfall. Borox är även ISO 9001- och ISO 14001-
certifierade (Borox International AB).   

 
Figur 1 Vägstål och skopstål (Borox AB 2014) 

På Borox AB i Eneryda är produktionen igång dygnet runt från måndag 
morgon kl. 05.00 till fredag eftermiddag kl. 13.00. De använder fyra 
gasoleldade ugnar som arbetar liknande, varav en (ugn 3), ska bytas ut och 
bortses därför från i detta arbete. I ugnarna hettas stålet upp till cirka 900 °C 
på ett löpande automatiserat band (Sveningborg 2014a). Figur 2 är ett 
fotografi på stålet på väg från ugnen (900 °C) till pressning och kylning.  

 
Figur 2. Varmt stål på väg till kylning (Holmgren 2014) 

Rökgaserna flödar motströms stålets färdriktning och på så sätt är det som 
varmast i slutet av ugnen, när stålet ska värmas de sista graderna, och kallast 
i början av ugnen, där stålet är fortfarande är rumstempererat. När 
rökgaserna lämnar ugnen är de omkring 300 °C. De någorlunda rena 
rökgaserna passerar sedan ett konformat filter. Efter filtret passerar 



  
 

 

 

4 
Sandra Vatn 

 

rökgaserna en värmeväxlare där vatten för komfortvärme värms upp. Efter 
värmeväxlaren är rökgaserna cirka 110 °C när de släpps ut i skorstenen och 
en stor del av värmeenergin har tillvaratagits (Sveningborg 2014a). 

Börvärdet (ett bestämt värde som eftersträvas) på vattnets 
framledningstemperatur är satt till 70 °C, om temperaturen inte är uppnådd 
efter rökgasåtervinningen tillsätts värme från en gasoleldad panna. Denna 
panna används även under driftstopp och när temperaturen utomhus 
understiger 5 °C (Sveningborg 2014a).   

När stålet är cirka 900 °C och lämnar ugnen härdas stålet genom att det kyls 
till 23 °C under högt tryck i pressar på kort tid. Detta görs genom att stålet 
sänks ned i en mindre bassäng där det sedan spolas med kraftiga strålar av 
23 °C vatten med hög hastighet. Vattnet är efter kontakt med stålet cirka 35-
40 °C och rinner sedan över, och ner i en annan bassäng under lokalen där 
temperaturen hålls omkring 23 °C. Det är detta vattnet som används för att 
härda stålet. Om temperaturen i bassängen under lokalen överstiger 23 °C 
pumpas vattnet till kyltornen för att sänka temperaturen igen (Sveningborg 
2014a). Processen beskrivs i figur 3 nedan som är en förenklad skiss över 
kylprocessen för ugn 1 och 4. 

 
Figur 3 Borox ABs kylprocess, vattensidan 

Ugn 2 har en egen kylbassäng och rökgaserna från ugnen återvinns inte. Ett 
församlingshem i Eneryda använder kylvattnet från ugn 2 för komfortvärme 
vid behov, de använder det 23 °C vattnet och växlar mot sitt 
uppvärmningssystem. Kylvattnet till ugn 2 är även detta kopplat till 
kyltornen (Sveningborg 2014a).   

I de lokaler där ugnarna står finns inget värmebehov och ofta öppnas 
dörrarna för att kyla och ventilera. I Eneryda saknas fjärrvärmenät och i 
resterande arbetshallar justeras temperaturen med luftvärmare som nyttjar 
värmen från rökgaserna från ugn 1 och 4. I kontorslokalen värms med 
direktverkande el. Det finns planer på att bygga ytterligare en lokal för 
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lagerhållning, men värmesystemet är inte bestämt för denna lokal än 
(Sveningborg 2014a).  

1.4.2 Stena Aluminium ABs system 

Stena Aluminium AB är ett eget affärsområde inom Stena Metall AB. Stena 
Aluminium ABs affärsidé är att framställa kundanpassade högvärdiga 
aluminiumlegeringar med återvinningsbart aluminium för minsta möjliga 
resurs- och miljöpåverkan, samt att bedriva handel med den framställda 
legeringen. Aluminiumåtervinningen startade år 1949 i Älmhult och har idag 
miljötillstånd att producera 90 000 ton varje år. Stena Aluminium AB 
arbetar aktivt för att minimera sin och sina kunders klimatpåverkan genom 
att effektivisera och reducera utsläppskällor som energiförbrukning och 
transporter. Ett exempel på detta är företagets leveranser av flytande 
aluminium, där varje leverans sparar motsvarande ca 2 ton koldioxidutsläpp. 
Vidare åtgår 95 % mindre energi vid återvinning av aluminium än vid 
produktion av primäraluminium. Stena Aluminium AB är certifierade enligt 
ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1, vilka avser kvalitetsledning, 
miljöledning samt systematiskt arbetsmiljöarbete (Persson 2015).  

Smältprocessen är igång dygnet runt söndag till lördag (natten mellan lördag 
och söndag är ugnarna avstängda) året runt med undantag för fem till sex 
veckor om året. Under helgen är endast en av två ugnar igång och natten 
mellan lördag och söndag står båda ugnarna stilla (Richard 2014a).  

När rökgaserna lämnar smältugnen kan de vara närmare 500 °C och kyls då 
med kall luft till max 200 °C för att kunna passerar ett textilt filter där stoft 
(små partiklar) avlägsnas. Därefter förbränns kolväteföreningar i en så kallad 
RTO (regenerativ termisk oxidation) och rökgastemperaturen blir något 
högre. Efter RTO:n passerar rökgaserna en värmeväxlare som värmer vatten 
som lagras i en ackumulatortank kopplad till fjärrvärmenätet, och därefter 
släpps rökgaserna ut i skorstenen (Richard 2014b). Vattnet till 
ackumulatortanken värms från 51 °C till 114 °C. Till fjärrvärmenätet 
levereras vatten av 65 °C och returtemperaturen är 48 °C (Bilaga 1).  

Aluminiumråvaran lagras utomhus innan den smälts i någon av de två 
gasoleldade smältugnarna med oxyfuelbrännare, vardera på 4 MW. Den 
färdiga produkten lagras sedan inomhus innan leverans. Stena Aluminium 
AB levererar metallen flytande på termos eller i form av tackor (figur 4). 
Tackorna kyls i vattenbad och blir även kylda ovanifrån genom sprayning. 
Vattnet som sprayas på aluminiumtackorna ovanifrån förångas direkt vid 
kontakt med den varma metallen, en del av det sprayade vattnet hamnar i 
vattenbadet. Det ena bandet, band 2, hade under besöket utrustning för att 
samla upp ångan för att sedan släppa ut de ovanför lokalen, det andra bandet 
saknar denna utrustning och ångan stannar istället inne i lokalen (figur 5) 
vilket bidrar en varm och humid arbetsmiljö (Richard 2014b). I dagsläget är 
huven nedmonterad och under utvärdering för att öka korrosionshärdigheten. 
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När utvärderingen är klar kommer det att monteras huvar över båda banden 
(Persson 2015). I vattenbadet mäter massflödet vatten 6,67 kg/s för band 1 
och 25 kg/s för band 2 och kyls efter processen i kyltorn (Richard 2014b), 
(Skoog 2014). En överskådlig skiss över kylprocessen presenteras i figur 6. 

   
Figur 4 & 5 Tackor och ånga från kylprocessen (Richard 2014e) 

 
Figur 6 Skiss över kylprocessen hos Stena Aluminium AB 

Stena Aluminium AB levererar i dagsläget 13 GWh värmeenergi per år till 
fjärrvärmenätet och har som mål att leverera 25 GWh/år inom ett par år. 
Således finns det utrymme för anslutning av andra källor för uppvärmning 
av fjärrvärmenätet (Persson 2015).   
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2. Teori 
I följande avsnitt behandlas teknik som används idag och potentiellt kan 
vara en del av en lösning för energiåtervinning i framtiden hos företagen.  

2.1 Energi och grundläggande termodynamik 

Energi finns i många olika former, lägesenergi, kemiskenergi, rörelseenergi 
är några exempel. SI-enheten (internationella måttenhetssystemet) som 
används är Joule [J] och kan skrivas om till wattimmar [Wh] där 1 Wh = 3,6 
kJ (Beckman, Grimvall, Kjöllerström & Sundström 2005).  

Enligt termodynamikens första huvudsats kan inte energi skapas eller 
förstöras utan endast omvandlas mellan olika former av energi, lägesenergi 
kan till exempel omvandlas till rörelseenergi. Andra viktiga termer är exergi 
och energiförlust. Exergi är den energi som kan nyttjas till ett tänkt arbete 
och är relativ till ändamålet. Eftersom energi inte kan förstöras eller 
nyskapas enligt termodynamikens första huvudsats är uttryck som 
energiförlust felaktiga (Beckman et al. 2005).  

Allt arbete och all förändring i ett system kräver energi, och eftersom energi 
enligt termodynamikens första huvudsats inte kan nyskapas måste den 
omvandlas eller överföras. Mängden energi som omsätts per tid [J/s] 
uttrycks i watt [W], där 1 W = 1 J/s (Beckman et al. 2005).  

Ångbildningsentalpi är den energimängd som krävs för att förånga en vätska 
och specifik ångbildningsentalpi är ångbildningsentalpi per massa. SI-
enheten för ångbildningsentalpi är [J/kg] (Beckman et al. 2005).  

2.2 Värmeväxlare 

För att överföra värme från ett medium till ett annat, till exempel från varmt 
vatten till kall luft, används så kallade värmeväxlare. De kan vara utformade 
på många olika sätt, med eller utan skiljevägg mellan medierna, med-, mot- 
eller tvärströmsvärmeväxlare, se figur 7, 8 och 9 för skiss över de olika 
typerna av värmeväxlare. I en tvärströmsvärmeväxlare strömmar 
arbetsmedierna vinkelrätt mot varandra. De kan vara avsedda för 
värmetransport mellan medier i olika eller samma aggregationstillstånd, det 
vill säga fast till flytande, flytande-flytande, gas-flytande och så vidare 
(Alvarez 2006).  

I medströmsvärmeväxlare kan aldrig utloppstemperaturen för det kalla 
mediet bli högre än utloppstemperaturen hos det varma mediet. För att en 
värmeöverföring ska kunna ske måste en temperaturskillnad över 
skiljeväggen finnas. Däremot kan utloppstemperaturen hos det kalla mediet 
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överstiga det varma mediets utloppstemperatur i en motströmsvärmeväxlare 
(Alvarez 2006). I figur 7 och 8 presenteras temperaturdiagram för med- 
respektive motströmsvärmeväxlare och i figur 9 visas en skiss över en 
tvärströmsvärmeväxlare. 

 
Figur 7. (t.v) Medströmsvärmeväxlare skiss och temperaturdiagram. Figur 

8. (t.h) Motströmsvärmeväxlare skiss och temperaturdiagram 

 
Figur 9. Tvärströmsvärmeväxlare skiss 

2.3 Kyltorn 

Båda företagen använder sig av kyltorn för att kyla bort spillvärmen i 
kylprocesserna. Kyltorn utnyttjar ångbildningsvärmet och principen för hur 
kyltorn fungerar är att få så mycket av den varma vätskan att komma i 
kontakt med så mycket kall luft som möjligt under längsta möjliga tid 
(Hensley 2009).  

Det finns ett stort antal olika utformningar och tekniker tillgängliga för att 
kunna tillfredsställa marknadens olika behov, vissa kyltorn använder 
naturliga krafter för att skapa luftflöden medan andra använder mekaniska 
hjälpmedel som fläktar (Hensley 2009). I figur 10 visas principen för ett 
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motflödeskyltorn.  

 
Figur 10 Motströmskyltorn (iklimnet) 

2.4 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet för flerbostadshus och 
lokaler i Sverige med en andel närmare 50 % vilket kan jämföras med 
Europas användande som endast uppgår till 10 % (Svensk Fjärrvärme AB). 
Under 2012 användes 45,6 TWh fjärrvärme till uppvärmning av bostäder, 
lokaler och uppvärmning av tappvarmvatten. Av flerbostadshusen användes 
fjärrvärme till 85 % för uppvärmning, motsvarande siffra för lokaler var 72 
% och för småbostadshus var andelen mycket lägre, endast 12 % (Statens 
energimyndighet 2012). Det finns potential för att utöka fjärrvärmen, den 
begränsas dock av att täckningsgraden redan är hög, av 
energieffektiviseringar och andra uppvärmningsmetoder 
(Energimyndigheten 2014).   

Fjärrvärme produceras på en central anläggning utanför de slutliga 
användarna som bostäder, lokaler eller andra byggnader med behov för 
någon form av värme och tappvarmvatten. Värmen som produceras vid 
elproduktion, avfallsförbränning eller hos energiintensiva industrier kan 
återvinnas i form av fjärrvärme.  (Energimyndigheten 2011). Närvärme 
bygger på samma princip som fjärrvärme fast i mindre skala 
(Energimyndigheten 2012b). 

Värmen transporteras med vatten i nedgrävda kulvertar som kopplar ihop 
delar av, eller hela städer och distribueras sedan till en fjärrvärmecentral som 
finns hos varje användare, se figur 11 (Energimyndigheten 2011). Den 
framledande temperaturen är olika för olika system och årstider men är 
vanligen 70 - 120 °C, i returledningarna är temperaturerna ofta omkring 40-
65 °C (Broberg Viklund et al. 2013). Ny teknik för att utnyttja temperaturer 
så låga som 50 °C, och med en returtemperatur på 20 °C, från industriell 
spillvärme till fjärrvärmenät utvärderas. Denna utveckling ökar potentialen 
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för att integrera andra energikällor som solvärme som tidigare inte ansetts 
värdefulla i ett fjärrvärmenät (Wiltshire 2011).  

 
Figur 11 Fjärrvärmenät (Energimyndigheten 2011) 

Fördelen med att producera värme centralt på exempelvis ett värmeverk är 
att dessa anläggningar har bättre verkningsgrad och rening av rökgaserna än 
vad en villapanna har, således blir miljöpåverkan lägre (Energimyndigheten 
2011). Andra fördelar är att miljön i närområdet blir bättre än om alla 
hemmen har en egen värmeanläggning detta tack vare den höga skorstenen, 
en bättre rökgasrening och att anläggningen ofta är belägen i utkanten av 
bostadsområdet. Dessutom minskar brandrisken i städerna (Frederiksen & 
Werner 1993).  

2.4.1 Integrering av spillvärme i fjärrvärmenät 

För att spillvärme ska kunna värma ett fjärrvärmenät utan att tillföra annan 
värmeenergi krävs en högre temperatur än framledningstemperaturen, som 
vanligen är 100-120 °C under vinterhalvåret och 75-80 °C på sommaren. 
Det är mer komplicerat att tillföra spillvärme till fjärrvärmenätets 
returledning än framledningsnätet. Detta för att det finns en risk att vattnet 
vänder och tar fel väg i nätet, baklänges på grund av det ökade trycket i 
slutet av ledningen. Används dessutom en rökgaskondensor hos exempelvis 
värmeverket som är kopplat till fjärrvärmenätet påverkas den negativt av den 
höjda returtemperaturen (Statens energimyndighet 2013).  

Att tillföra spillvärmen värme innan den kopplas på fjärrvärmens 
framledningsnät innebär ökade investeringskostnader och ytterligare tillförd 
energi i form av bränsle eller el (värmepump), det är tveksamt om detta 
skulle vara bättre än källan som används för att producera värmen hos det 
primära värmeverket. Det avrådes från att tillföra värme till fjärrvärmenät 
om värmen understiger nätets framledningstemperatur på grund av 
ovanstående nämnda anledningar (Statens energimyndighet 2013).  

Det krävs en högre temperatur hos den värmande spillvärmen eftersom 
verkningsgraden på värmeväxlarna inte är 100 %, en temperatur 5 °C lägre 
är vanligt i fjärrvärme sammanhang som riktlinje för vad som kan överföras 
via värmeväxlarna. Om temperaturen på spillvärmen är lägre krävs tillförd 
energi för att höja temperaturen, detta kan göras med en eldriven 
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värmepump eller en extra förbränningspanna, vilket bidrar med en extra 
kostnad och minskar lönsamheten (Statens energimyndighet 2013). 
Temperaturer hos vattenburen spillvärme från industriprocesser ofta är låga, 
runt 50 – 100 °C (Broberg Viklund et al. 2013).  

Det är den rörliga produktionskostnaden som avgör vilken tillgänglig 
fjärrvärmeproduktionsanläggning som kommer att användas i ett befintligt 
fjärrvärmenät med olika produktionsanläggningar. Den dyra oljan kommer 
att användas sist, när värmen från de andra med lägre produktionskostnader 
inte täcker värmebehovet. Eftersom spillvärme är gratis i den utsträckning 
att det inte kostar något att producera den, en restprodukt som fås av den 
primära tillverkningen, kommer den troligen integreras som bas i ett 
fjärrvärmesystem. Detta beroende på när spillvärmen produceras, när den 
kan användas och hur mycket den kommer ersätta olika bränslen om det 
finns flera källor i fjärrvärmenätet. Produceras fjärrvärmen huvudsakligen 
med biobränsle kommer spillvärmen ersätta biobränsle, produceras 
fjärrvärmen med olja under de månader spillvärmen finns tillgänglig 
kommer denna ersättas. Miljö- och kostnadsvinsterna varierar därför i alla 
system och detta är något som borde tas med i beräkningarna. Den 
anläggning med lägst produktionskostnad nyttjas först och alltid, som bas, 
och därefter näst lägst och så vidare om värmebehovet ökar (Statens 
energimyndighet 2013).  

2.5 Fjärrkyla 

Som namnet antyder liknar fjärrkyla fjärrvärme, kylan produceras på en 
central anläggning och distribueras sedan till flera användare. 
Framledningstemperaturerna är runt 6 °C och returtemperaturerna 16°C. 
Kylan kan produceras på olika sätt, till exempel genom frikyla som innebär 
att kallt vatten från naturliga vattenansamlingar så som hav, sjöar, och 
vattendrag kyler vattnet i fjärrkylenätet. Det vanligaste sättet är att genom 
användandet av en värmepump framställa kyla, värmepumpar är eldrivna 
och producerar både värme och kyla (Sjöström 2010).  

I anslutning till fjärrvärme kan kyla produceras med hjälp av värmen i en 
absorptionskylmaskin, denna kombination möjliggör tillvaratagandet av 
bland annat spillvärme från industrier som även produceras när 
värmebehovet är lågt och kylbehovet högt (Sjöström 2010). 
Absorptionskylteknik kräver temperaturer mellan 90 och 95 °C (Fahlén, 
Gebremedhin, Söderberg &  Zinko 2004).   

2.6 Golvvärme 

Vattenburen golvvärme kan vara ett sätt att återanvända lågtempererad 
spillvärme från industriprocesser. Med golvvärme kan en rumstemperatur på 
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20 °C uppnås med en golvtemperatur på 25 °C, detta då värmegradienten ser 
annorlunda ut för golvvärme än för radiatorer eller luftvärmare, se figur 12 
(LK Golvvärme). Problematiskt är att om golvvärmesystemet behöver 
repareras måste hela golvet, och eventuellt även hela grunden, brytas upp 
och bytas ut (Energimyndigheten). 

 
Figur 12 Temperaturfördelning för olika uppvärmningssystem (LK 

Golvvärme) 

Det finns golvvärme som är framtaget för industrier och lokaler, och 
bärkapaciteten för golvet påverkas inte av dessa lösningar. Några fördelar 
med golvvärme i industrier och lokaler är att lufthastigheten kan hållas låg 
vilket medför att damm inte rörs upp, den låga lufthastigheten medför även 
att golvvärme har en jämnare temperaturfördelning i lokalen (Rehau). 
Värmedistributionen gäller även för lokaler med högt i tak, exempelvis 
lagerlokaler, och i figur 13 illustreras temperaturfördelningen i ett lager med 
luftvärmare och hur det ser ut om lagret har golvvärme (LK Golvvärme). 

 
Figur 13 Jämförelse temperaturfördelning i lagerlokal med högt i tak (LK 

Golvvärme) 

2.7 Elproduktion 

Ett vanligt sätt att producera el är att låta ett medium, vanligen vattenånga, 
driva en turbin genom att nyttja värmen från mediet. Gasen expanderas, 
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entalpin minskar och omvandlas till mekaniskt arbete som resulterar i att 
tubinen roteras. Turbinen driver i sin tur en generator som producerar el. 
Den exapanderade gasen kondenseras i kondensorn, en kylare (till exempel 
ett fjärrvärmenät), trycket hos mediet som nu är i vätskefas ökas sedan med 
hjälp av en pump, mediet upphettas (till exempel med en biobränsle eldad 
panna) och är sedan redo att driva turbinen igen, se figur 14 för en 
överskådlig bild (Collado, Molés, Mota-Bablioni, Nacarro-Esbrí & Petris 
2015). Tekniken för att omvandla värmeenergi till elektrisk energi på detta 
sätt kallas för rankinecykeln. Denna teknik kan även använda organiska 
vätskor och kallas då för organisk rankinecykel (ORC). De organiska 
vätskorna har andra egenskaper än vatten och arbetsmedium väljs efter 
förutsättningarna som finns. Valmöjligheten möjliggör nyttjandet av lägre 
temperaturer, än de vanliga 100+ °C som krävs vid användning av 
vattenånga, exempelvis spillvärme från industriprocesser (Broberg Viklund 
et al. 2013). 

 
Figur 14. Skiss över rankinecykel (Svenskenergi 2014). 

Det finns andra tekniker för att producera el från låga temperaturer. En 
teknik som tillåter temperaturer så låga som 40 °C är osmatisk värmemotor 
som med ett semipermeabelt membran omvandlar osmatiskt tryck till el 
(Elimelech, McCutcheon & McGinnis 2007). En annan teknik är 
fasskiftande material (Phase Change Material, PCM) där en 
paraffinblandning skiftar mellan fast och flytande form beroende på 
temperatur, den mekaniska energin från volymexpansionen hos paraffinet 
när det byter fas omvandlas sedan till el i en generator (Broberg Viklund et 
al. 2013).  

Vid jämförelse mellan termoelektrisk produktion (thermoeletric generation, 
TEG), ORC och PCM visar att det är lönsamheten är störst för ORC vid 
temperaturer över 80 °C. Om temperaturerna är lägre är det mest lönsamma 
alternativet PCM (Johansson & Nilsson 2013). 
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2.8 Värmelager 

Då behov och tillgång på värme inte alltid finns samtidigt kan den potentiellt 
överflödiga spillvärmen lagras för att sedan användas vid behov.   

2.8.1 Ackumulatortank 

Ett vanligt sätt att lagra värmeenergi är med ackumulatortankar som är 
vanliga i fjärrvärmenät. Varmvatten lagras i tanken och används vid behov. 
Det varma vattnet leds in i toppen på tanken och eftersom vatten har olika 
densitet beroende på temperatur skiktar sig vatten naturligt och kallare 
vatten lägger sig under det varmare. På detta sätt kan önskad 
vattentemperatur tas ut efter behov (Gebremedhin & Zinko 2008). 

2.8.2 Berglager 

Berglager är en gammal och välkänd teknik med många varianter. De bör 
byggas stora för att minska energiförluster och göra dem kostnadseffektiva. 
(Gebremedhin et al. 2008). 

Bergrumslager är en variant där långa tunnlar sprängs ut i berg där det 
varma mediet sedan lagras. Gropvärmelager är en annan variant, en grop 
grävs och marken agerar vägg till lagret och även som isolering. Eftersom 
lagret inte behöver några kraftiga väggar kan tunna material som gummi, 
plast eller metallfolie användas. En annan teknik för bergvärmelagring är 
borrhålslager som nyttjar berggrundens värmelagringsförmåga. Lagret 
laddas genom att varmvatten cirkuleras i borrhålen, berget värms då upp. 
När ett värmebehov finns pumpas värmen upp och berget kyls, kylan kan i 
sin tur användas som frikyla (Gebremedhin et al. 2008).   
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3. Metod och material  
Metoden som användes i denna rapport var kvantitativ. Mätningar och 
beräkningar utfördes, presenterades och analyserades. 

Spillvärme i denna rapport ansågs vara värme som fås som en restprodukt av 
den ursprungliga, huvudsakliga produktionen. Termen energiförlust är som 
tidigare konstaterat inkorrekt men avser i denna rapport energi som lämnat 
det tänkte systemet med dess satta systemgränser, eller energi som 
omvandlats till en annan energiform som inte längre är värdefull för det 
tänkta ändamålet. Vidare användes uttrycket ”sommarhalvår” och avser de 
månader då uppvärmningsbehov saknas och antogs vara åtta månader per år 
(mars – oktober). I Stena Aluminium ABs kylprocess bildas fuktig luft 
vilken benämns som ånga i vissa fall i rapporten, detta för att lätta upp 
läsningen men termen är inte helt korrekt använd. 

3.1 Kontakt 

Under hela arbetsförloppet har en nära kontakt med handledare, och 
kontaktpersoner hållits. Detta har skett via telefon, email samt möten. 

Innan arbetet påbörjades besöktes båda företagen för en kort presentation, 
och problemformulering. Medverkande var kontaktperson Tomas Liljenfors 
från Linnéuniversitet, Alexander Denés från Borox AB, och Erika Richard 
från Stena Aluminium AB. Produktionshallarna besöktes och en överblick 
av processerna gavs. Utifrån detta besök utformades en projektplan som 
sedan godkändes av alla parter inklusive handledare Michael Strand. 

Ytterligare besök gjordes hos båda företagen och möte hölls där även 
drifttekniker var med. Då förklarades kylprocesserna i detalj och även en del 
värden på temperaturer erhölls. Dessa möten gav en uppfattning om vad som 
behövdes mätas och tas fram.  

3.1.1 Datainsamling Borox AB 

Borox AB besöktes ytterligare efter det initiala besöket, då gavs en 
överskådlig bild av vilken nödvändig data som fattades och behövdes samlas 
in eller mätas. Mätningar och datainsamling sköttes av drifttekniker Charlie 
Sveningborg, data skickades sedan per mail och en nära kontakt har 
upprätthållits under arbetets gång. 

3.1.2 Datainsamling Stena Aluminium AB 

Den 15 april 2014 besöktes Stena Aluminium AB och mätningar utfördes i 
samverkan med miljöchef Erika Richard och drifttekniker. Mätningarna som 
utfördes var temperaturerna på tackorna efter gjutning samt temperaturerna 
på vattnet i vattenbadet vid in- och utlopp. Volymsflödet uppmättes av Stena 
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Aluminium AB ett par veckor senare efter att utrustning installerats. Utöver 
dessa mätningar noterades belastningen på båda kylbanden, temperaturen på 
det flytande aluminiumet (precis efter ugnen) samt slutanalysen på den 
färdiga chargen (smältningen) som kördes vid mätningstillfället.  

Ytterligare data och information har erhållits via en nära mailkontakt med 
Erika Richard. 

3.2 Beräkningar 

Utifrån insamlad data och förstudier gjordes beräkningar för att få fram 
energimängder. Energimängderna användes för beräkning av mängd ersatt 
energi för lokaluppvärmning, samt för att redovisa hur energin fördelas i 
kylprocessen.  

Effekt hos metall och vattenbad beräknades enligt (1) (Alvarez 2006). 

𝑃  [𝑊] = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇    (1) 

Där  
𝑚 är massflödet hos mediet i kg/s 
Cp är den specifika värmekapaciteten hos mediet i !

!"∙°!
 

∆𝑇 är temperaturförändringen hos mediet i grader Celsius 
För vatten användes Cp = 4 180 !

!"∙°!
 (Hellsten & Möstedt 2010)   

För att beräkna hur stor effekt som skulle kunna utvinnas ur den fuktiga 
luften i Stena Aluminium ABs kylprocess användes förhållandet mellan 
ånghalt och effektinnehåll enligt (2). För att omvandla effektberäkningen till 
energi per år multiplicerades den tillgängliga effekten (𝑃!"##$å!") med 
antalet drifttimmar per år enligt (3). 

𝑃!"##$å!"  [𝑊] = 𝑃å!"# ∙
!!"#$!!!"##

!!"#$
    (2) 

Där 
X är tabellvärden från Data och Diagram som är relativ mängd luft mättad 
med vattenånga i g/kg torr luft vid totaltrycket 1 bar 
Pånga är den totala effekten i form av totala ångbildningsentalpin i ett flöde 
av fuktig luft  

𝐸!"##$å!",å!   [
!!
å!
] = 𝑃!"##$å!" ∙

!!"#$%
å!

    (3) 

Där antalet drifttimmar per år (
!!"#$%
å!

) beräknades enligt (4). 
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!!"#$%
å!

= 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑟
𝑣

∙ 𝑋𝑡𝑎𝑐𝑘𝑜𝑟 ∙
ℎ

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
∙
𝑣𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
å𝑟

    (4) 

Där  
!!!"#$"

!
  är antalet charger per vecka 

𝑋!"#$%& är andelen av chargen som blir tackor 
!

!!!"#$
 är tiden en charge tar angivet i timmar 

!!"#$%
å!

 är antalet veckor produktionen är igång per år 

För att kunna jämföra tillgänglig och efterfrågad mängd värmeenergi 
används 127 kWh/(m2∙år) som Statistiska Central Byrån (SCB) presenterar 
som genomsnittlig årlig åtgången energimängd för uppvärmning av lokaler i 
Kronobergs län (Statistiska Central Byrån 2009). 

3.3 Skisser och diagram 

Ett sankey-diagram visar tydligt hur energin inom en systemgräns fördelas. 
Det valdes att göras ett sankey-diagram hos båda företagen, detta för att 
lättöverskådligt redovisa hur stor andel tillförd energi som gick förlorad i 
kylprocessen via kylvattnet. Förhoppningen var att genom att 
uppmärksamma energiförlusterna i kylprocesserna göra företagen mer 
angelägna att tillvarata energin och på så sätt öka värdet för rapporten.  

Systemgränsen sattes i båda fallen vid tillförd energi till kylprocessen 
(metallen som kom i kontakt med vattnet) denna energi fördelas sedan i 
vattenbaden, och omgivningen. Hos Stena Aluminium AB, som sprutar 
vatten på tackorna fördelas energin från metallen även på den fuktiga luften. 
Sankey-diagrammen delas upp enligt (5) för Borox AB och (6) för Stena 
Aluminium AB. Förhållandet mellan energi och effekt är samma då det är en 
tidsenhet som skiljer dem åt (energi [Wh], effekt [W]) därför kan sankey-
diagrammen ritas efter effektberäkningarna. 

𝑃!"#$%%[W] = 𝑃!"##$% + 𝑃!"#$%&$&#   (5) 

𝑃!"#$%%[𝑊] = 𝑃!"##$% + 𝑃å!"# + 𝑃!"#$%&$&#  (6) 

Effekten som avges till omgivningen hos Stena Aluminium AB antogs vara 
0 W för att möjliggöra en uppskattning av hur mycket energi som fanns i 
den fuktiga luften då denna potentiellt kan ingå i en lösning för nyttjandet av 
spillvärmen i Stena Aluminium ABs kylprocess. 

3.4 Utrustning 

För mätning av temperaturen hos aluminiumtackorna hos Stena Aluminium 
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AB användes en Testo 925. 

3.5 Kritik till vald metod 

På Borox AB utförde Charlie Sveningborg mätningar och datainsamlingar, 
även här utfördes endast en mätning av vattentemperaturen under kylning av 
ett stål från en ugn. Då det inte gjordes fler mätningar gavs ingen 
temperaturspridning eller avvikelse. Den uppmätta och presenterade 
temperaturen kan därför inte sägas vara representativ för processen och 
reliabiliteten för denna mätning är således låg.  

Då det endast gjordes ett fåtal temperaturmätningar på aluminiumet under en 
gjutning hos Stena Aluminium AB är mätningarna momentana värden. Det 
är möjligt att temperaturerna hade varierat under gjutningsförloppet, 
temperaturerna kan antas variera med legering som är olika för varje 
produkt. Således är reliabiliteten för dessa uppmätta temperaturer låg. Att 
utföra mätningar över en längre period ansågs dock vara mer tidskrävande 
än lönsamt. Validiteten på mätningarna hos Stena Aluminium AB ansågs 
vara god då mätningarna gjordes enhetligt och under ett kort tidsförlopp.   
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5. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras mätresultat från kylprocesserna, sankey-
diagram samt några värmeåtervinningsförslag för båda företagen. 

5.1 Borox AB 

Den låga temperaturen på vattnet från Borox ABs kylprocess gör den svår 
att nyttja till komfortvärme eller tappvarmvatten utan att tillföra värme från 
något annat uppvärmningssystem. Då meningen med kylprocessen hos 
Borox AB är att härda stålet, detta är kritiskt för kvaliteten på stålet, kan 
kylprocessen inte justeras för att uppnå en högre temperatur på vattnet. 

Metallen hos Borox AB bestod till 99 % av järn och den specifika 
värmekapaciteten som användes i effektberäkningarna var samma som för 
järn, 460 !

!"∙°!
 (Sveningborg 2014), (Hellsten et al. 2010). 

En uppskattning på dimensionerna för den nya lagerlokalen var cirka 80x60 
meter med sex meter i takhöjd (Svenningborg 2014). 

5.1.1 Mätresultat  

Från en testkörning med ett stål från ugn 4 erhölls följande resultat som 
presenteras i tabell 1, det antogs att de två resterande ugnarna hade samma 
värden (Sveningborg 2014b).  

Tabell 1 Data från testkörning  
Stålin 
[°C] 

Stålut 
[°C] 

Flödemetall 
[kg/s] 

Vattenin 
[°C] 

Vattenut 
[°C] 

Flödevatten 
[kg/s] 

900 23 3,6 23 30 25 

Anmärkningsvärt är att stålet har samma temperatur som kylvattnet, troligen 
är ytskiktet på stålet 23 °C men stålkärnan något varmare.  

5.1.2 Sankey-diagram 

Med värdena från tabell 1 utfördes beräkningar för värmeöverföring från 
stålet till vattnet i enlighet med metodavsnittet. Det erhölls att en effekt av 
cirka 720 kW tillfördes vattnet via stålet som totalt avgav en effekt på 1,45 
MW (Bilaga 2). Att det endast skulle överföras 1,45 MW till vattnet ansågs 
vara för lågt då det vid tidigare besök noterats att det inte var varmare kring 
själva kylprocessen än i resten av arbetshallen, det antogs därför att 
värmeförlusterna till omgivningen från kylprocessen var nära noll. 

Med ett antagande att stålets kärna var högre än 23 °C ansattes en 
medeltemperatur för stålet på 50 °C. Eftersom en temperaturhöjning på 27 
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°C är förhållandevis litet jämfört med 900 °C bidrog inte 
temperaturjusteringen nämnvärt till någon minskad effekttillförsel. Dock 
ansattes en högre ut temperatur på kylvattnet då det hade noterats att vattnet 
var varmare än kroppstemperatur under besöket den 14 april 2014. Den nya 
ut temperaturen på kylvattnetansattes till 37 °C vilket resulterade i ett 
effektupptag på 1,44 MW av vattnet som i dagsläget kyls bort i kyltorn. 
Temperaturjusteringen resulterade i ett resultat som stämmer väl överens 
med tidigare antagande om en effektförlust till omgivningen nära noll. I 
figur 15 presenteras ett sankey-diagram som gjordes för att visa Borox ABs 
effektflöden i kylprocessen. 

 
Figur 15 Sankey-diagram ugn 4, Borox ABs kylprocess 

Med endast en effektförlust på 10 kW till omgivningen är effektupptaget i 
vattenbadet hos Borox AB 99% (1440/1450). 

Resultatet som presenteras ovan gäller endast för ugn 4, men med ett 
antagande att ugn 1 och 3 har liknande värden erhålls en effekt på 4,4 MW 
(1450∙3) från stålet och ett effektupptag på 4,3 MW i vattenbadet (1440∙3). 

5.1.3 Värmeåtervinningsförslag 

Då temperaturen på kylvattnet är väldigt låg och rökgaserna inte alltid täcker 
värmebehovet ansågs elproduktion inte vara ett alternativ för Borox AB. För 
att generera el skulle Borox AB behöva tillföra värme till kylvattnet, detta 
skulle troligen ske med den redan existerande gasoleldade pannan som 
värmer uppvärmningsvattnet vid de tillfällen då rökgaserna inte räcker till. 
Att producera el på detta sätt ansågs inte vara lönsamt eller logiskt nog för 
en vidare undersökning.   

Som tidigare nämnts har Borox AB planer på att bygga en ny lagerlokal där 
värmesystemet ännu inte är bestämt. Av alla lokalerna ansågs potentialen för 
att använda spillvärmen i denna lokal vara störst. Personal på Borox AB har 
uttryckt tankar för golvvärme vilket uppskattades vara realistiska planer för 
deras spillvärme. Ett tänkt ritat system för ökad förståelse hos läsaren 
presenteras i figur 16 nedan.  
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Figur 16 Förenklad skiss över ett tänkt spillvärmeåtervinningssystem för 

Borox AB med golvvärme 

Lokalens uppvärmningsbehov beräknades approximativt till 610 MWh/år 
vilket motsvarar cirka 2 % av energin som finns tillgänglig i kylvattnet hos 
Borox AB (Bilaga 2). Således drogs slutsatsen att mängden värmeenergi i 
kylvattnet var tillräcklig för uppvärmning av den nya lokalen.  

Det antogs att luftvärmare skulle installeras om golvvärmen inte installeras i 
den nya lokalen då detta är uppvärmningssättet för de andra lokalerna. 
Eftersom rökgasvärmeåtervinningen inte täcker uppvärmningsbehovet för 
lokalerna som finns i dagsläget antogs det att gasolvärmepannan skulle 
användas för uppvärmning av vatten till luftvärmarna i den nya lokalen. 
Golvvärmen skulle i så fall innebära en gasolkostnadsbesparing på över 600 
000 kronor per år (räknat på ett gasolpris på 1 kr/kWh) se bilaga 2 för fulla 
beräkningar. 

I ett tänkt fall där Borox AB skulle ha ett uppvärmningsbehov även under 
driftstopp, då golvvärmen inte tillför någon effekt, antogs det att 
luftvärmare, drivna av gasolpannan, skulle användas för att täcka detta 
behov i ett fall där värmelager saknas. Den erfordrade värmeenergin under 
driftstopp beräknades till 230 MWh/år vilket motsvarar 230 000 kronor per 
år i gasolkostnader. Det kan därför sägas att ett värmelager skulle kunna 
innebära en besparing på 230 000 kronor per år, i bilaga 2 finns fulla 
beräkningar. 

5.2 Stena Aluminium AB 

Stena Aluminium ABs smältnings- och kylprocess är komplex och 
varierande vilket har medfört att många beräkningar är baserade på 
uppskattningar, antaganden eller momentana värden. Detta medför att 
resultaten inte kommer stämma helt överens med en praktisk applicering. 
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Enligt chargeprotokollet (Bilaga 3) innehöll metallen som smältes hos Stena 
Aluminium AB under mätningen drygt 10 % kisel och resterande aluminium 
samt några andra låghaltiga metaller, under 1 % vardera. Den specifika 
värmekapaciteten ansattes till 880 !

!"∙°!
 som är samma som för legeringen 

silumin (87 % aluminium och 13 % kisel) (Hellsten et al. 2010). 

5.2.1 Mätresultat och undersökning 

Insamlad data och uppmätta värden från besöket som utfördes den 15 april 
2014 redovisas i tabell 2 nedan.  

Tabell 2 Insamlad data 
 Belastning [%] Metallut [°C] Vattenin [°C] Flödevatten [kg/s] 

Band 1 100 335 30 6,7 
Band 2 95 300 22 25 

5.2.2 Sankey-diagram 

Driftteknikerna på Stena Aluminium AB nämnde att temperaturgivarna för 
band 2 troligen var missvisande. Efter beräkningar utförts med uppmätta 
värden antogs deras misstankar stämma då de givna temperaturerna 
resulterade i att effekten i vattnet i kylband 2 skulle vara mer än fyra gånger 
större än effekten metallen avgivit. Med lite logiskt resonemang kunde detta 
antagande motiveras med en jämförelse med band 1. Rimligen borde 
temperaturen på inloppet till banden vara samma eftersom vattnet till båda 
kylbanden kommer från kyltornen. Med ett vattenflöde som är mer än tre 
gånger större i band 2 än för band 1 borde temperaturhöjningen på vattnet 
vara lägre hos band 2 än för band 1, således är en temperaturhöjning på 40 
°C orimlig om temperaturhöjningen på band 1 endast är 20 °C.  

För att justera de missgivande temperaturerna antogs kylningen vara lika 
effektiv på båda banden. Verkningsgraden för kylningen i vattenbadet på 
band 1 beräknades enligt (7) till 67 % (Bilaga 4). 

𝜂!"##$%&"' =
!!"##$%
!!"#$%%

    (7) 

Effekten metallen tillförde band 2 beräknades till 951 kW, med ett 
antagande att 67 % av denna energi kyls bort i vattenbadet resulterade detta i 
582 kW överförd effekt från metall till vattenbad. Fortsättningsvis antogs 
inloppstemperaturen vara samma som för band 1, 30 °C, enligt (8) som är en 
omformulering av formel 1 gavs en utloppstemperatur på 36 °C (Bilaga 4). 

𝑇!"##$%,!"  [𝐾] =
!!"##$%

!!"##$%∙!"!!""#$
+ 𝑇!"##$%,!"   (8) 

Efter justering av effektuppdelning för band 2 blev sankey-diagrammen för 
band 1 och 2 identiska med avseende på propotionerna, endast storleken 
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skiljer sig. Därför valdes det att presentera ett gemensamt diagram för båda 
banden. De beräknade effekterna presenteras i tabell 3, och i figur 17 nedan 
presenteras effektuppdelningen i kylprocessen hos Stena Aluminium AB i 
form av ett sankey-diagram.  

Tabell 3 Beräknade effekter Stena Aluminium ABs kylprocess (Bilaga 4) 
Band Pmetall [kW] Pvatten [kW] Pånga [kW] 

1 834 560 274 
2 872 585 286 

Totalt 1706 1145 560 

 
Figur 17 Sankeydiagram Stena Aluminium ABs kylprocess 

Det syns tydligt att den största delen av energin tas upp av vattnet och kyls 
sedan bort i kyltornen, 67 % (1150/1750). 

5.2.3 Värmeåtervinningsförslag 

Stena Aluminium ABs lokaler värms med fjärrvärme, och det ansågs inte 
vara aktuellt att ersätta det befintliga uppvärmningssystemet med värme från 
kylprocessen. Dock finns en gasoluppvärmd lokal på 160 m2 (Richard 
2014b), för vilken undersöktes ett värmeåtervinningsförslag och ett 
besparingsexempel togs fram.   

Lokalens uppvärmningsbehov beräknades till 20,3 MWh/år 
(160m2∙127kWh/(m2∙år)) och det antogs att lokalen skulle kunna värmas 
med luftvärmare med en framledningstemperatur på 70°C och ge en 
returtemperatur på 50 °C, samma temperaturer som användes hos Borox AB 
för att ha någon sorts referens. Enligt rapporten från Statens 
Energimyndighet från 2013 behöver det värmande mediet vara 5 °C högre 
än önskad temperatur vid användning av värmeväxlare, därför antogs 
värmemediet ha en temperatur på 55 °C (Tkall) efter värmeväxlingen. Se 
figur 18 för tydligare förklaring av ansatta temperaturer för värmeväxlaren. 
Temperaturen på kylvattnet efter kylprocessen hos Stena Aluminium AB är i 
dagsläget för låg för att användas till uppvärmning av lokaler på något 
lämpligt sätt och exkluderas därför i detta lösningsförslag och endast den 
fuktiga luften beaktas.  
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Figur 18 Temperaturer, värmeväxlare 

Tillvaratagandet av den fuktiga luften kräver att någon form av ånginsamlare 
installeras, en sådan finns redan på band 2. Överskottsvärmen som 
produceras när det inte finns något uppvärmningsbehov, till exempel under 
sommarhalvåret, skulle kunna lagras i ett säsongslager för att användas när 
yttertemperaturen sjunker igen. En grafisk bild över det tänkta systemet 
presenteras i figur 19.  

 
Figur 19 Förslag på energiåtervinningssystem  

Då temperaturen på den fuktiga luften och fukthalten var okänd gjordes 
beräkningar för olika antagna ånghalter, angivet som kvoten gram 
vattenånga per kilogram torr luft vid totaltrycket 1 bar (X). I tabell 4 
redovisas ansatta värden på luften efter värmeväxlingen som användes i 
beräkningarna, där Xkall är kvoten mellan vattenånga och luft efter 
värmeväxlingen vid 55 °C (Tkall) som var den antagna temperaturen efter 
värmeväxlingen. Pånga är effektinnehållet hos ångan i kylprocessen som 
beräknades tidigare och finns presenterat i sankeydiagrammet (figur 17).  

 

Tabell 4 Ansatta och beräknade värden på den fuktiga luften efter 
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värmeväxling samt effekten hos den fuktiga luften 
Tkall [°C] Xkall [g/kg] Pånga [kW] 

55 117 560 

Den fuktiga luften antogs ha en högsta temperatur på 98 °C. För att kunna 
använda den fuktiga luften måste temperaturen överstiga 75 °C (se figur 18 
& 19). Ytterligare ett exempel presenteras och är för en temperatur på 88 °C. 
I tabell 5 redovisas uppskattad temperatur i uppsamlaren (Tvarm) med 
respektive ånghalt (X) som även omvandlades till procent, effekten i den 
fuktiga luften under rådande parametrar (Ptillgång) samt mängd återvinnbar 
energi per år (Etillgång). Fulla beräkningar kan ses i bilaga 5. 

Tabell 5 Återvinningsexempel, beräkningar 
Tvarm [°C] Xvarm [g/kg] Ptillgång [kW] Etillgång [MWh/år] 

75 391 392 2 300 
88 1 150 503 2 950 
98 10 300 554 3 250 

Enligt beräkningarna motsvarar den mängd energi som skulle kunna nyttjas 
till uppvärmning enligt ansatta parametrar mellan 23 och 33 % av den 
mängd energi som i dagsläget kyls bort i kyltornen (bilaga 5). Dock kyls inte 
den fuktiga luften i kyltornen utan släpps ut direkt i lokalen eller ovanför, 
det är däremot en energieffektivisering av kylprocessen. 

Ett lösningsförslag beräknades för om den fuktiga luften skulle nyttjas till 
uppvärmning av Stena Aluminium ABs egna lokal och då endast under 
vinterhalvåret när värmebehov finns (4 månader per år). I tabell 6 
presenteras beräknade värden för de tre temperaturerna. Där Etillg,behov är 
mängd energi som finns tillgänglig under vinterhalvåret, Besparinggasol är 
potentiell gasolkostnadsbesparing beräknat på hur mycket gasol som kan 
ersättas och med inköpspriset 1 kr/kWh, samt nlokaler som är antalet lokaler 
som kan värmas med denna energi om lokalerna har samma 
uppvärmningsbehov som Stena Aluminium ABs gasoleldade lokal (Bilaga 
5). 

Tabell 6 Användbar energi för uppvärmning under vinterhalvåret, potentiell 
gasolkostnadsbesparing samt antal lokaler som kan värmas 
Tvarm [°C] Etillg,behov [MWh/år] Besp.gasol [kr] nlokaler [st] 

75 767 767 000 37,8 
88 983 983 000 48,4 
98 1 080 1 080 000 53,3 

Det är tydligt att den tillgängliga energin som skulle kunna användas för 
uppvärmning överstiger energibehovet hos Stena Aluminium ABs 
gasoleldade lokal som endast har ett värmebehov på dryga 20 MWh/år 
(Bilaga 5). Då det inte togs fram några investeringskostnader kan det inte 
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uppskattas om gasolkostnadsbesparingen är tillräckligt hög för att ge en kort 
avbetalningstid. 

Lösningen som presenteras i figur 19 skulle potentiellt kunna appliceras i det 
befintliga fjärrvärmesystemet under sommarhalvåret när 
framledningstemperaturerna inte behöver överstiga 70 °C. Det tänkta 
systemet skulle innebära att ackumulatortanken laddas med värme från 
rökgaserna när värmen från ångorna kan täcka det momentana 
värmebehovet i fjärrvärmenätet. Ackumulatortanken skulle laddas ur när 
värmebehovet är större än vad som kan levereras från ångorna. I tabell 7 
presenteras resultatet från beräkningar om denna lösning skulle appliceras 
för sju månader om året (åtta sommarmånader minus en månads driftstopp). 
Etillg,fjv står för mängd energi som finns tillgänglig för användning i 
fjärrvärmesystemet under sommarhalvåret. För fulla beräkningar se (Bilaga 
5). 

Tabell 7 Beräknad energitillgång för fjärrvärme för tre temperaturer 
Tvarm [°C] Etillg,fjv [MWh/år] 

75 1 340 
88 1 720 
98 1 890 

Det skulle även kunna tänkas att lösningen i figur 19 skulle kunna appliceras 
för elproduktion. Eftersom lösningen långt överskrider 
uppvärmningsbehovet för den egna lokalen skulle värmen kunna producera 
el med hjälp av ORC eller PCM om Stena Aluminium AB kunde hitta en 
lämplig kylare. Det får inte glömmas bort att problemet ursprungligen är att 
Stena Aluminium AB behöver kyla vattnet efter kylprocessen för att kunna 
återanvända det. 

Ett sätt att ta tillvara på kylvattnet skulle kunna vara att förvärma 
aluminiumet innan smältningsprocessen. Under vinterhalvåret kyls 
aluminiumskrotet av regn, kyla och snö. Potentiellt skulle det kunna göras 
en energibesparing i smältugnarna om stålet inte var täckt av snö när det går 
in i smältugnarna. Förvärmning skulle kunna ske via golvvärme där 
aluminiumet lagras före smältprocessen. Vattnet skulle då kylas av det kalla 
aluminiumet och aluminiumet skulle bli någon grad varmare och snö och 
frost skulle tina. En skiss över systemet presenteras i figur 20 nedan. 

 
Figur 20 Förvärmning av metall med golvvärme  
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6. Diskussion och slutsatser 
Att kyla bort överskottsvärmen är ett nödvändigt ont. Oavsett om 
spillvärmen används i ett fjärrvärmenät eller lagras i ackumulatortankar för 
uppvärmning av byggnader så är returvattnet varmare än önskat i 
kylprocesserna vilket medför att en del värme alltid kommer behöva kylas 
bort. Däremot kommer energin i kylvattnet används i så stor utsträckning 
som möjligt vilket ökar energieffektiviteten och minskar andelen fossilt 
bränsle till uppvärmning vilket i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle, 
bättre miljö och ett bidrag till att Sverige ska kunna uppnå några av 
miljömålen. 

Ett stort problem med återvinningen av överskottsvärmen i kylprocesserna 
är att temperaturerna är låga. Det stora massflödet gör att det är stora 
mängder energi som kyls bort i kyltornen men de låga temperaturerna gör 
värmen lågvärdig och svår att nyttja. Även om den låga temperaturen skulle 
kunna nyttjas till elproduktion saknar båda företagen en kondensor, en kall 
källa. 

Ett annat problem är att värmebehovet finns både när processen är igång 
men även när den inte är det, på samma sätt finns värmen när behovet 
saknas och de låga temperaturerna gör att absorbtionsteknik för 
kylproduktion inte kan tillämpas. I figur 21 illustreras hur värmebehovet och 
tillgången kan tänkas variera över ett år. Eftersom värmebehovet kan saknas 
när överskottsvärmen finns, till exempel under sommaren, skulle det 
eventuellt vara lönsamt att lagra värmen på lämpligt sätt, exempelvis med ett 
berglager eller en ackumulatortank. Detta ökar investeringskostnaden men 
även nyttjandet av spillvärmen. Det momentana effektbehovet tillgodoses 
(det gröna området), när effekttillgången är högre än behovet lagras 
överskottsvärmen (det gula området) som sedan kan användas när 
uppvärmningsbehovet överstiger tillgänglig effekt (det orangea området). 

 
Figur 21 Uppvärmningsbehov och tillgänglig effekt över ett år samt 

nyttjandet av ett värmelager 
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Både teori och metod skulle kunna tillämpas hos andra företag med liknande 
processer. Processer där lågtempererat varmvatten potentiellt skulle kunna 
tillvaratas. Denna rapport presenterar ett flertal konventionella 
värmeåtervinnings metoder och användningsområden för lågtempererad 
värme. Även metoden, framförallt användningen av sankey-diagrammen, 
skulle kunna tillämpas hos andra företag då tillvägagångsättet för att skapa 
sig en överskådlig bild över systemet, energimängder och temperaturer var 
simpelt nog att kunna tillämpas hos båda företagen och säkerligen många 
andra.  

Vidare har antaganden och uppskattningar gjorts vilket påverkar resultatet 
och kan bidraga till en missvisande bild. Dock anses antagandena och 
uppskattningarna som gjorts nödvändiga och realistiska. 

6.1 Borox AB 

Då temperaturerna på kylvattnet är för låga för elproduktion, vilket antogs 
redan från början, behandlades inte denna möjlighet. Ombyggnationen av 
kontorslokalen för tillvaratagande av spillvärmen antogs vara mindre 
lönsamt än utformning av ett nytt system i en ny lagerlokal, vilket var varför 
denna bortsågs från i utvärderingen av användning av spillvärmen. 

Det antogs att temperaturen på kylvattnet (37 °C) var tillräckligt hög för att 
installera golvvärme. Dock antogs det även att framledningstemperaturen på 
varmvattnet är beroende av golvtjocklek och material. Således var det svårt 
att uppskatta om 37 °C var för varmt eller för kallt för användning i den nya 
lokalen där golvet förmodligen kommer behöva var tjockt för att kunna 
lagerhålla de tunga borstålen. 

I beräkningarna för nyttjandet av golvvärme antogs det årliga 
uppvärmningsbehovet vara 127 kWh/(m2∙år) vilket var SCBs samanställda 
statistik för lokalers uppvärmningsbehov i Kronobergs län. SCB anger inga 
medelmått för lokalerna eller vilken typ av lokaler det är. Taket i den nya 
lokalen antogs vara 6 m högt och troligen är uppvärmningsbehovet av en 
sådan lokal annorlunda än för en kontorslokal eller lagerlokal med hälften så 
högt i tak. Dock säger LK Golvvärme att en golvskitstemperatur på 24-25 
°C är tillräckligt för att hålla en rumstemperatur på 20 °C på grund av 
värmefördelningen vid användning av golvvärme. Detta gäller även för 
lagerlokaler med högt i tak. 

Även om mängden tillgänglig energi långt överstiger värmebehovet hos 
Borox AB kan det hända att temperaturen är för låg för att kunna användas i 
system med avseende på behov och temperaturförluster i rören samt tjocklek 
och val av material på golv. 

Intressant hade varit att se om Borox AB skulle behöva ett värmelager eller 
inte då processen är igång dygnet runt från måndag morgon till fredag strax 
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efter lunch. Golvvärmesystemet skulle därför matas kontinuerligt med 
värme under hela veckan och golvmaterialet skulle vara uppvärmt, kanske 
skulle golvet kunna hålla värmen under hela helgen vilket skulle eliminera 
behovet av ett värmelager och uppvärmningsbehovet för lokalen när 
rökgasåtervinningen och kylprocessen inte är igång. 

För vidare studier skulle jag rekommendera Borox AB att vidare utvärdera 
potentialen att nyttja spillvärmen till golvvärme då detta verkar vara ett 
rimligt och lämpligt alternativ. Jag skulle även rekommendera att utvärdera 
om ett värmelager skulle vara aktuellt eller inte då värmelagret skulle kunna 
eliminera behovet för luftvärmeinstallation i lokalen som skulle bli en dyr 
driftkostnad, 230 000 kr/år om de skulle värmas med gasol. Däremot kanske 
golvets egenskaper gör att det inte finns behov för varken luftvärmare eller 
värmelager. 

6.2 Stena Aluminium AB 

Fjärrvärmetemperaturerna stämmer överens med vad som uppges i 
teoriavsnittet som säger att vanligen är framledningstemperaturen mellan 70 
- 120 °C och returtemperaturen mellan 40 – 65 °C. Det är möjligt att 
temperaturerna som presenteras för Stena Aluminium ABs fjärrvärmesystem 
var momentandata, 65 °C i fram- och 48 °C i returledningen. Fram- och 
returledningstemperaturerna för ackumulatortanken antogs vara börvärden, 
värden som alltid bör hållas. De låga temperaturerna till fjärrvärmenätet 
antogs bero på ett lågt uppvärmningsbehov i april månad då värdena 
insamlades. 

Beräkningarna är inte helt tillförlitliga då de är baserade på en mätning från 
en smältning. Detta ger en något missvisande bild då samansättningen på 
metallen som kyls varierar och detta påverkar värmekapaciteten, dessutom 
varierar hastigheten på banden vilket också påverkar kylprocessen. 

Huruvida den återvunna energin är av tillräckligt stor skala för att en 
investering skulle vara lönsam är svårt att säga. Beräkningarna visar däremot 
att mängden energi är långt tillräcklig för att värma den gasoluppvärmda 
lokalen. Ytterligare en vinst i att återvinna värmeenergin i den fuktiga luften, 
eller i alla fall installera en ånginsamlare, är att arbetsmiljön skulle förbättras 
i arbetshallen. 

Förlusterna till omgivningen i Stena Aluminium ABs kylprocess antogs vara 
försumbara, vilket jag står bakom då jag antar att värmeöverföringen metall 
– omgivning är betydande lägre än metall – vatten, annars hade 
vattenkylning inte påskyndat kylningsprocessen och tackorna hade kunnat 
självsvalna i rummet. Vidare beräknades ångflödet på ångbildningsvärmet 
vilket ger ett lägre flöde än om det skulle behandlas som vatten, dock sker 
förångningen vid kontakt med metallen och kondenserar slutligen ut till 
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vattendroppar. 

Stena Aluminium AB önskar ändra parametrarna i kylprocessen för att sänka 
temperaturen på tackorna ytterligare för att öka deras produktionshastighet. 
Det skulle då eventuellt vara möjligt att justera flödet så att temperaturen ut 
från kylbanden blir något högre vilket skulle öka potentialen att nyttja 
energin i kylprocessen ytterligare. Skulle temperaturen på vattnet kunna vara 
högre redan in i processen skulle kyltornen eventuellt inte behöva användas 
alls. En rekommendation är därför att Stena Aluminium AB utvärderar sin 
kylprocess sett till hur de skulle kunna justera vattentemperaturer och 
flöden. 

Vad gäller den gasoluppvärmda lokalen så innebär ett skifte från gasol till 
spillvärme att Stena Aluminium AB minskar växthusgasutsläppen för 
uppvärmningen av den lokalen med 100 %. Detta för att utsläppen från 
spillvärmen kommer från smältugnen som är igång oavsett om lokalen 
behöver värmas eller inte, således finns spillvärmen ändå och att tillföra 
energi från gasoleldning är ett onödigt tillskott. 

Tyvärr tror jag att investeringskostnaderna för lösningen som innefattar 
påkopplandet på fjärrvärmenätet är för höga för att ge en tillräckligt kort 
paybacktid för att lösningen ska anses värd att investeras i. Utifrån ett miljö- 
och samhällsperspektiv är utbyggnaden av fjärrvärmenätet en miljövinst 
även om det skulle ersätta biobränsle då spillvärmen skulle pressa ner 
fjärrvärmekostnaderna och all minskad bränsleanvändning är en miljövinst. 
Alla miljövinster och energieffektiviseringar bör uppmuntras men tyvärr är 
det inte alltid ekonomiskt hållbart.
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BILAGA 2 

Effektberäkningar för Sankey diagram Borox AB 

Tillhandahållna värden 

 
𝑚 kg/s Cp J/kg∙°C Tvarm °C Tkall °C P kW 

Metall 3,59 460 900 23 1449 
Vattenbad 24,58 4180 30 23 719 
Omgivning         730 

 

Justerade värden 
  𝑚 kg/s Cp J/kg∙°C Tvarm °C Tkall °C P kW 

Metall 3,59 460 900 23 1449 
Vattenbad 24,58 4180 37 23 1439 
Omgivning         11 

 

Energitillgång Borox AB 
3,4 MW ∙ 24 h ∙ 365 !"#"$

å!
 = 29 784 MWh/år 

 

Värmebehov  
80𝑚 ∙ 60𝑚 ∙ 127 !"!

!!å!
= 610  𝑀𝑊ℎ/å𝑟  

610  !"!
å!

∙ å!
!"#∙!"#  !"#$

= 70  𝑘𝑊  

 

Värmebehov, andel av tillgång 
𝜂 = !!"!!"

!!"##$å!"
= !"#

!"  !!!
= 0,02  

 

Gasolkostandsbesparing, årlig 
610  000!"!

å!
∙ 1   !"

!"!
= 610  000  𝑘𝑟/å𝑟  
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Värmebehov driftstopp 
24 ∙ 2+ 16 !

!"#$%
∙ 52   !"#$%&

å!
∙ 70  𝑘𝑊 = 230  𝑀𝑊ℎ/å𝑟  

 

Gasolkostandsbesparing, värmelager 

230  000   !"!
å!

∙ 1   !"
!"!

= 230  000  𝑘𝑟/å𝑟  

 



  
 

 

 

BILAGA 3 



  
 

 2  



  
 

 

 

BILAGA 4  

Effektberäkningar för Sankey diagram, Stena Aluminium AB 

Band 1 100% 
    

 
𝑚 kg/s Cp J/kg∙°C Tvarm °C Tkall °C P kW 

Metall 2,71 880 685 335 834 
Vattenbad 6,7 4180 50 30 560 
Ånga 

   
274 

 

Band 2 95% 
    

 
𝑚 kg/s Cp J/kg∙°C Tvarm °C Tkall °C P kW 

Metall 2,57 880 685 300 872 
Vattenbad 25 4180 62 22 4180 
Ånga  

   
-3308 

 

Verkningsgrad vattenbad 
𝜂!"##$%&"' =

!!"##$%
!!"#$%%

= !"#
!"#

= 0,67  

 

Ny effekt och ut temperatur, band 2 
𝑃!"##$%&"',!" = 0,67 ∙ 872 = 585  𝑘𝑊  

𝑇!"#$,!" =
!!"##$%

!!"##$%∙!"!"##$%
+ 𝑇!"##$%,!" =

!"!
!"∙!,!"

+ 30 = 36  

 

Justerad effektberäkning 

Band 2 95% 
    

 
𝑚  kg/s Cp J/kg∙°C Tvarm °C Tkall °C P kW 

Metall 2,57 880 685 300 872 
Vattenbad 25 4180 36 30 585 
Ånga  

   
286 



  
 

 

 

BILAGA 5 

Beräkningar för lösningsförslag med fuktig luft hos Stena Aluminium AB. 

Vid beräkningarna användes formlerna presenterade i metodavsnittet. Pånga 
hade tidigare beräknats till 560 kW sammanlagt för de båda banden (274 för 
band 1 och 286 för band 2). Eftersom det antogs att temperaturen på 
värmemediet (kylvattnet) var 5 °C högre än returtemperaturen på 
uppvärmningsmediet som ansatts till 50 °C enligt Borox ABs system antogs 
kylvattnets temperatur efter värmeväxlingen således vara 55 °C. Avläsning i 
tabell gav att kvoten gram vattenånga per kilogram torr luft vid totaltrycket 1 
bar (Xkall) var 117. Därefter användes formel 2 för beräkning av tillgänglig 
effekt (Ptillgång). 

För att omvandla effekten till årlig energi multiplicerades effekten med 
antalet produktionstimmar enligt formel 3 där antalet produktionstimmar 
beräknades enligt formel 4 som används nedan. 

!!"#$%
å!

= !!!"#$"
!

∙ 𝑋!"#$%& ∙
!

!!!"#$
∙ !!"#$%

å!
= 60 ∙ 0,85 ∙ 2,5 ∙ 46 = 5865 !

å!
 

(Richard, E. 2014d). 

Med produktionstimmarna beräknades producerad energi per år (Etillgång) 
enligt följande (formel 3).  

𝐸!"##$å!" = 𝑃!"##$å!" ∙
!!"#$%
å!

  

Sedan beräknades mängden energi som skulle kunna nyttjas för 
uppvärmning av den gasoluppvärmda lokalen (Etillg,behov). 

𝐸!"##$,!"!!" = 𝐸!"##$å!" ∙
!å!!"!!"

å!
= 𝐸!"##$å!" ∙

!
!"

  

Den tillgängliga värmeenergin antogs ersätta gasol och en kostnads 
besparing beräknades enligt följande med gasolpriset 1 kr/kWh. 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔!"#$% = 𝐸!"##$,!"!!" ∙ 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝐸!"##$,!"!!" ∙ 1
!"
!"!

  

Mängden energi från kylprocessen som kunde nyttjas i fjärrvärmesystemet 
(Etillg,fjv) beräknades på liknande sätt som för energin som kunde nyttjas till 
uppvärmning av lokalen. Det antogs att lagret laddades under 
sommarhalvåret som antogs vara 8 månader per år. Då produktionen hos 
Stena Aluminium AB inte är i gång under cirka en månad under sommaren 
antogs lagret kunna laddas 7 månader per år. 

𝐸!"##$,!"# = 𝐸!"##$å!" ∙
!å!!"#
å!

= 𝐸!"##$å!" ∙
!
!"
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Fulla beräkningar och värden 
Tvarm 
[°C] 

Xvarm 
[g/kg] 

Ptillgång 
[kW] 

Etillgång 
[MWh/år] 

Etillg,behov 
[MWh/år] 

Besparinggasol 
[kr] 

Etillg,fjv 
[MWh/år] 

75 391     392 2 300     767     767 000     1 340     
76 417     403 2 360     788     788 000     1 380     
78 480     424 2 480     828     828 000     1 450     
80 564     444 2 600     868     868 000     1 520     
82 654     460 2 700     899     899 000     1 570     
84 778     476 2 790     930     930 000     1 630     
86 937     490 2 870     958     958 000     1 680     
88 1 150     503 2 950     983     983 000     1 720     
90 1 460     515 3 020     1 000     1 000 000     1 760     
92 1 910     526 3 080     1 030     1 030 000     1 800     
94 2 730     536 3 140     1 050     1 050 000     1 830     
96 4 420     545 3 200     1 060     1 060 000     1 870     
98 10 300     554 3 250     1 080     1 080 000     1 890     

 

Andel potentiellt återvunnen effekt per år 
Max, 98 °C  

!!"##$å!"
!!"#$%%

= !!"
!"#$

= 0,325  

Min, 75 °C 

!!"##$å!"
!!"#$%%

= !"#
!"#$

= 0,021  

 

Antal lokaler värmeenergin kan värma 
Max, 98 °C 

!!"##$,!"!!"
!!"!!",!"#$!

= !"#"
!",!

= 53,3  𝑠𝑡  

Mellan, 88 °C 

!!"##$,!"!!"
!!"!!",!"#$!

= !"#
!",!

= 48,4  𝑠𝑡  

Min, 75 °C 

!!"##$,!"!!"
!!"!!",!"#$!

= !"!
!",!

= 37,8  𝑠𝑡  


