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Abstract 
Magnihill AB have an ambition that nothing should go to waste, and have requested that their 

productions most energy-consuming processes were to be investigated, to search for a possibility to 

reduce the amount of energy needed. Magnihill have processes that requires large amount of steam 

to function, but also various sources of excess heat that hadn’t been looked over, which could be for 

example the exhaust gases from the boiler.  

The focus was laid out on Magnihills largest waste heat energy sources, all to make Magnihill a 

greener and more competitive company. And the result produced several proposals on how to 

minimize their energy consumption. 

Keywords: 

 Steam (Water) 

 Heating oil 

 Liquefied petroleum gas 

 Environment 

 Heat energy 

 Exhaust gas  
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Sammanfattning 
Magnihill AB har en ambition att ingenting skall gå till spillo, och har begärt att deras mest 

energikrävande processer skall undersökas, detta för att minska den mängd värmeenergi som 

används. Magnihill har processer som kräver stora mängder av ånga för att fungera, men även olika 

källor av överskottsvärme som inte tidigare setts över, som till exempel avgaserna från ångpannan. 

Fokus lades ned på Magnihills största spillvärme källor, med dessa lösningsförslag, kan Magnihill bli 

en grönare och mer konkurrenskraftigt företag. 

Nyckelord: 

 Ånga (vatten) 

 Eldningsolja 

 Gasol 

 Miljö 

 Värmeenergi 

 Avgaser 
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Nomenklatur 
 

Enheter 

Beteckning  Storhet  Enhet 

P Effekt Watt/ kW/ J/s 

ṁ Massa flöde kg/sekund 

ἱ Entalpi kJ/kg 

ρ Densitet kg/m3 

Cp Specifik värmekapacitet J/(kg x K) 

Q Värmeenergi J 

η Verkningsgrad Procent 

φ Luftens relativa fuktighet  Procent 

Hi Effektivt värmevärde J/kg 

n Luftfaktor Procent 

 

Förkortningar 

Beteckning Förklaring  

gt Teoretisk rökgasmängd med torr luft 

gf Teoretisk rökgasmängd med fuktig luft 

lt Teoretisk torr luftmängd 

lf Teoretisk fuktig luftmängd 

lvf Verklig luftmängd med fuktig luft 

gvf Verklig rökgasmängd med fuktig luft 

Igfmax Teoretiskt maximala entalpin i rökgaserna 
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Kemisk beteckning för olika ämnen 

Beteckning Ämne  Enhet 

C Kol Vikthalt i % (kg/kg bränsle) 

H Väte Vikthalt i % (kg/kg bränsle) 

S Svavel  Vikthalt i % (kg/kg bränsle) 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Magnihill är ett familjeägt företag som drivs och ägs av familjen Pehrsson-Almgren. 

Företaget omsatte cirka 120 miljoner kr per år (2013) och har cirka 40 anställda. De 

odlar och behandlar råvaror som grönsaker, svamp, kryddor, frukt och bär med mera. 

Huvuddelen av koncernen befinner sig i Mörarp utanför Helsingborg, där även 

förädling av råvaror sker. Produkterna förbereds på ett antal olika sätt, innan de sedan 

fryses ned och skickas till konsumenter, industri och storhushåll. Hur dessa processer 

ser ut beror på råvaran och slutprodukten. Några av de steg som produkterna 

passerar kan vara bland annat tvätt, skalning, tärning, blanchering, sortering, kylning 

och frysning. Magnihill arbetar även med egna märkesvaror, och de hanterar också 

alla inköp (Magnihill, 2015) (Almgren, Information om Magnihill, 2015). 

Företaget består av två delar, ena delen i Mörarp, Sverige som har hand om råvarorna 

till storhushåll, industri och konsumenter över hela Sverige. En andra del av 

koncernen återfinns i Odense, Danmark. Den Danska filialen etablerades år 2000 och 

har hand om exporten ut i Europa.  

Magnihill har visioner på att bli självförsörjande på energi, av det ett ökat intresse att 

se över anläggningens energikrävande processer. Detta för att få en konkurrens 

kraftigt och ekologiskt familjeföretag. (Magnihill, 2015) 

 

1.2 Problembeskrivning 

Magnihill har en konstant strävan efter att ingenting ska gå till spillo, där skal och 

produktrester går till kompostering eller som djurfoder. (Magnihill AB, 2015) Man vill 

minska energiförbrukningen i pannan och i bästa fall kunna investera i en mindre 

panna, alternativt en mindre brännare, så även där, försöka ta tillvara på så mycket 

som möjligt. Detta räknar man med att kunna åstadkomma genom att förvärma 

vattnet till pannan på olika sätt. Dels genom att använda överskottsvärmen från 

kylkompressorerna och dels genom att byta ut den gamla blanchören mot en 

modernare blanchör (Almgren, Information om Magnihill, 2015).  

Anläggningen använder sig idag av en oljeeldad panna som enbart producerar ånga 

till ångskalaren och blanchören. Magnihill behöver hjälp att utreda möjligheterna 

över hur mycket en ny blanchör kan dra ner på ångförbrukningen och på spillvärmen 

från kylkompressorer.  
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1.3 Syfte 

Syftet är att utreda ifall det går att minska företagets energibehov vilket i sin tur 
sänker företagets ekonomiska kostnader genom en minskad oljeförbrukning samt 
vilken dimension på panna och brännare som kan användas med det lägre 
energibehovet. Detta genom att till exempel värma upp matarvattnet med hjälp av att 
använda värmeenergin från kylkompressorerna, eller minska pannans nuvarande 
ångförbrukning med hjälp av till exempel byte av blanchör. Det ska även ses över 
möjligheten om ett byte till gasol kan ge en märkbar besparing. Dessa förslag kan leda 
till att en investering i ny panna eller brännare med möjligheter till rökgasåtervinning. 
Detta för att minska kostnaderna för företaget. Genom att utreda olika möjliga 
besparingarna som kan göras genom energiåtervinning kan företaget få ett 
beslutsunderlag för framtida investeringar. 

Arbete ska resultera i en muntlig presentation på Magnihill, samt en skriftlig rapport 
enligt IMRAD modellen. Rapporten ska innefatta en ekonomisk kalkyl, tekniska 
ritningar vid behov och teknisk beskrivning över de olika lösningsförslagen som 
omfattar bland annat: 
– Spillvattenbehandling 
– Värmeåtervinning   (Bilaga: Projektdirektiv) 

1.4 Frågeställning 

 

 På vilka sätt har andra företag gått tillväga med deras spillvärme? 

 Hur mycket av spillvärmen går att återvinna i processer med stora 

värmeenergi förluster? 

 Behövs en om dimensionering av pannan alternativt brännaren? 
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1.5 Beskrivning av anläggningen 

Magnihill förädlar ett stort antal grönsaker och rotfrukter i deras anläggning och 

tillvägagångssättet varierar beroende på råvara och slutprodukt. 

Först vägs och sedan tvättas råvaran, varvid jord och stenpartiklar skiljs från råvaran.  

Råvaran sorteras efter storlek för att sedan skickas till ett kyl lager alternativt till 

preparering. 

Morötter, palsternackor och rovor går först till nackning där blasten tas bort. Därefter 

skickas de vidare till ångskalaren. Preparering av potatis sker på samma sätt förutom 

nackningsmomentet.  

Efter ångskalaren borstas och tvättas produkterna för att få bort resterande skalet 

och eventuella stenar som fortfarande sitter kvar. 

Grönsaker förs vidare där de antingen skivas, klyftas eller tärnas för att därefter 

transporteras till blanchören via en färgsorterare som filtrerar bort missfärgade 

produkter. Efter blanchören kyls produkten ned, avvattnas och fryses in i en flo frys 

för att transporteras vidare till paketering och lagring. 

 

Ärtornas behandling skiljer sig från de andra råvarorna, de vägs och tvättas från 

småsten och kvarvarande ärtbaljor, därefter transporteras ärtorna i ett bad som 

rensar ärtorna en sista gång från sten och jord. Ärtorna pumpas sedan till blanchören 

för att till sist transporteras via färgsorteraren, kylas ned och fryses. 

 

Nedan finns ett förenklat flödesschema för potatis. 

 

 

  

Leverans av 

Potatis 

Stenavskiljnin

g & tvättning 

Ångskalning 

Peeling/tvätt  Tärna/Klyfta/S

trimla/Skiva  

Färgsortera  

Färgsortering 

& Blanchering  

Kylning, 

Avvattning & 

Flo frys 

Paketering & 

Lagring  
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1.5.1 Pannan 

Pannan är ett kärl vars uppgift är att omvandla vatten till ånga med hjälp av tillförd 

värmeenergi. Det finns många olika typer av ångpannor som värms upp med olika 

sorters bränslen som kol, olja och naturgas med mera.  

Man kan dela upp de pannsystem som finns ute på marknaden i öppna system, och 

slutna system. I det slutna systemet, cirkulerar det uppvärmda vattnet i 

pannsystemet och återvänder till pannans matarvatten när det har används. Man kan 

ge en liknelse till bilars kylsystem, där vattnet värms upp i motorn och förs till kylaren 

där det kyls ned igen, för att därefter gå tillbaka till motorn. I ett öppet system 

förbrukas vattenångan efter det har använts, och nytt vatten tillförs till pannan. 

Pannan hos Magnihill drivs av vanlig villaolja. Det är en rökrörspanna av ett öppet 

system från Danstoker och är tillverkad år 2000 (Almgren, Information om Magnihill, 

2015). Brännaren befinner sig i ett utrymme i mitten av pannan. Runt omkring detta 

utrymme befinner sig ett flertal rör där rökgaserna passerar efter brännkammaren. 

Detta utrymme är fyllt med vatten som värms upp av rören och brännkammaren 

(Alvarez, 2006) (Shell and Tube, 2015) (Danstoker, 2015). 

 

(thermgard, 2015) 
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1.5.2 Blanchören 

Blanchör är den maskin på anläggningen där produkten snabbt värms upp, för att 

sedan snabbt kylas ned. Produkten matas in i inloppet till blanchören, där en 

spiraltrumma för produkten framåt, samtidigt som den värms upp av varmvatten och 

ånga till önskad temperatur, för att därefter snabbt kylas för att avbryta 

tillagningsprocessen. Blancheringsprocessen tillagar produkten på ett effektivt men 

milt sätt, och är vanligtvis det steg man använder innan nedfrysning (Cabinplant, 

2015) (Johnson, 2011) (Laval, 2015) (Reyes De Corcuera, Cavalieri, & Powers, 2004). 

 

 

 

 
(foodtechinfo, 2007)  
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1.5.2.1 Slisken 

Slisken är en ränna vars uppgift är att föra ned produkten till blanchören samtidigt 

som vatten filtreras ut via små spår i rännan. Dessa spår är dimensionerade för att 

enbart släppa ut vattnet som följer med produkten efter tvätt.  

Rännan som de använder på Magnihill kräver dock extra vattentillförsel som varierar 

beroende på den produkttyp som förs ned. Detta är på grund av att produkten kan 

fastna i rännan. Vatten tillflödet regleras manuellt efter behov. 

Genom att använda till exempel ett skakande rullband för denna stödprocess så 

minskar man mängden kallt vatten som transporteras med produkten.  

 

I bilden nedan visas Slisken (1), samt blanchören (2) 

 
(Almgren, Bild på slisken, 2015)  
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1.5.3 Ångskalare 

Ångskalaren är en maskin vars huvuduppgift är att ta bort skalet från råvarorna med 

hjälp av ånga utan att skada produkten. 

En ångskalare fungerar på ett sådant sätt att i det första steget så tvättas produkten 

för att sedan ledas in i en trycksatt kammare. I kammaren bibehålls produkten i 

rörelse för att få en jämn exponering av ånga. Efter tryckkammaren utsätts 

produkten för ett snabbt tryckfall vilket leder till att skalet ”explosivt” lossnar från 

produkten. Produkten leds därefter bort och resterande skal borstas bort.  

 

 
(Almgren, Bild på Ångskalare, 2016)  
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1.5.4 Kylkompressorer 

Kylkompressorerna i en kylanläggning fungerar på så sätt att den transporterar bort 

värmeenergi från en låg temperatur till en högre temperatur. Enkelt beskrivet så 

behövs en kompressor, kondensor, strypdon (expansionsventil) och en förångare för 

att en sådan process ska fungera. Processen kan endast fungera om tillräckligt energi 

kan bortföras från kondensorn. 

Kompressorns uppgift är att sänka trycket i förångaren och att öka trycket på gasen, 

köldmediet. Genom att öka trycket så tillförs det energi till systemet i form av 

tryckenergi. Efter kompressorn förs köldmediet igenom en kondensor, som kyler ner 

gasen och omvandlar aggregationstillståndet till flytande form. Efter kondensor förs 

köldmediet vidare till expansionsventilen. Expansionsventilen har till uppgift att 

separera högtryckssidan från lågtryckssidan i kylsystemet och att släppa in tillräckligt 

med köldmedium till förångaren beroende på önskad kyleffekt. När köldmediet har 

passerat ventilen kommer det vara på kylsystemets lågtryckssida och detta medför 

att vätskan börjar koka genast på grund av tryckfallet.  

I förångaren förångas köldmediet till gasfas. Avkokningen av köldmediet är en 

process som kräver energi. Den energin är det som tas upp och sedan förs bort från 

kondensorn och som ser till att det blir en nedkylning.  

De kylkompressorer som kommer nämnas i detta projekt använder sig av ammoniak 

som köldmedia och är ämnade till att kyla ned en blandning av produkter och vatten 

efter blanchering. Temperaturen på kylvattnet justeras med en reglerventil som sitter 

efter pumpen. Kyltemperaturen på vattnet är cirka 3-6°C. Kylvattnet töms ut när de 

har processerat klart den produkten. 

På Magnihill använder det sig av en värmeväxlare som tar hand om överskottsvärmen 

som annars skulle gå förbrukad i kondenseringssteget där värmeväxlaren överför 

värmeenergin till en städtank på 3m³. Denna städtank används enbart i dagsläget till 

städning av anläggningens paketeringsutrymme (Nydal, 2007) .  
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1.5.5 Flo frys 

Flo frysen i anläggningen ser till att varje grönsak fryses ned snabbt och styckvist, detta med 

hjälp av fläktaggregat som blåser upp nedkyld luft med en temperatur på minus 35±5°C via 

hål i bottenplattan där produkten förs framåt. Kalluften ser då till att produkten kyls snabbt 

ned, men också blir separerad från de andra produkterna och ser till att produkten inte 

fryses ihop klumpvist, då produkten alltid är i rörelse när den fryses ned. 

 

1.5.6 Färgsorterare 

Färgsorteraren sorterar bort oönskade och skadade produkter med hjälp av tryckluft. 

Produkten transporteras in i färgsorteraren utspritt på ett band, där en kamera ständigt 

övervakar processen och skickar vidare bilder till en processor som letar efter defekter så 

som missfärgade eller skadade produkter. När defekta produkter upptäcks skickas en signal 

till slutet av transportbandet där en rad av munstycken skickar iväg en puls av tryckluft som 

blåser ned produkten i en separat behållare ämnad för svinn. 

 

1.5.7 Värmeväxlare 

En värmeväxlare är en apparat som ser till att värmen i ett medium överförs till ett annat. 

Oftast finns en skiljevägg som separerar mediet och som är uppbyggd på ett sådant sätt att 

en maximal värmeöverföring kan ske. Oftast använder man vätskor eller gaser som medium 

men det finns även värmeväxlare som är byggda för fasta medium (Alvarez, 2006).  

Värmeväxlaren hos Magnihill är av typen plattvärmeväxlare, där den värmeväxlaren som 

nämns i arbetet arbetar med ammoniak och vatten som medium. (Almgren, Information om 

Magnihill, 2015) 

 

1.5.8 Ekonomiser 

Ekonomisern är av värmeväxlare som finns installerad i till exempel pannans skorsten. Den 

har som uppgift att ta tillvara på värmeenergin i de varma rökgaserna, och använder denna 

värmeenergi till att värma upp matarvattnet till pannan (The Energy Solutions center Inc., 

2015). 

 

1.5.9 Bränslets energiinnehåll 

Bränslets energiinnehåll är de kemiska bindningarna mellan kolatomer och väteatomer i kol-
väte kedjor. 
Vid förbränning av kol-väte kedjor reagerar kolet och vätet med syret i luften och 
restprodukter från reaktionen är koldioxid, vatten och värme. Värmen genereras genom 
bränslets kemiska energi omvandlas till värmeenergi.  Bränslets energiinnehåll kan även 
skrivas som bränslets värmevärde (Jernkontorets Energihandbok, 2015).  
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1.5.10 Pannverkningsgraden 

Pannverkningsgraden kan beskrivas som den ingående energin i form av bränsle delat på 

den nyttiga energin i form av producerad ånga.  Pannverkningsgraden är dock aldrig 

fullständig på grund av förluster i systemet. Förlusterna är förbränningsförluster, 

strålningsförluster, avgasförluster och restförluster (Alvarez, 2006). 

 

1.5.11 Rökgas sammansättning & Shomate’s ekvation. 

Energimängden i rökgaserna varierar mycket beroende på vad rökgaserna består av.  Med 

hjälp av Shomate-ekvationen kan man räkna ut den energi mängd som finns i avgaserna från 

förbränning av ett bränsle. Shomate-ekvationen går dock bara att använda på rena gaser i 

standardtillstånd. Resultatet från vardera gaserna kan adderas och det samlade resultatet 

från de olika gaserna kan sedan användas för beräkningar för värmekapacitet och entalpi i 

rökgaserna (Jernkontorets Energihandbok, 2015). 

 

1.5.12 Entalpi & Specifik värmekapacitet 

Entalpi är beskrivning av ett ämnes inre energi.  Inre energi innebär det energi som partiklar 

så som atomer och molekyler innehar. Energin är uppdelar i lägesenergi på grund av den 

energin som råder mellan partiklarna och kinetisk energi på grund av partiklarnas 

svängningar och rörelse enligt den kinetiska gasteorin (Alvarez, 2006). 

Specifik värmekapacitet är ett ämnes förmåga att lagra värme, termisk energi. Ett ämnes 

specifika värmekapacitet det är även den värmemängd som krävs för att värme upp till 

exempel ett kilogram av ett ämne, en grad. Den specifika värmekapaciteten är inte en 

konstant då den ändras vid temperatur och aggregationstillstånd. (Alvarez, 2006). 

  



 

19 
 

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur arbetet har sammanställts, samt hur mätningar och 

beräkningar har utförts. 

 

 

2.1 Litteratursammanställning  

Tidigare examensarbete och vetenskapliga artiklar har sökts med hjälp av till exempel 

Google, Libris och One Search (Tidigare LibHub). Med One Search hittades ett fåtal 

arbeten som berör någon del av arbetet, och som sedan använts i de berörda 

delarna.  
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2.2 Mätning och beräkning (energikartläggning och genomförande) 
 

Detta kapitel delar upp varje enskild berörd del i stycken, där mätmetoderna, 

ekvationer och dess teori beskrivs. Då Magnihill inte hade all nödvändig data till 

beräkningarna från början, har mätningar gjorts för bland annat temperaturer, tryck, 

flödeshastigheter och förbrukning. 

 

Den energikartläggning som tagits fram om Magnihills produktionsapparater, med 

hjälp av Magnihills personal och våra iakttagelser på anläggningen, ger en större 

kunskap om företagets energianvändning av bland annat ångförbrukningen, och ge 

en bättre helhetsbild var i produktionslinjen man kan minska energiförbrukningen 

alternativt återvinna värmeenergi. 

 

Ett flertal besök har genomförts på Magnihill för att förstå hur processerna ser ut 

samt för att få ritningar och information om anläggnings system så som panna, 

blanchör och ångskalare. Det data som använts i beräkningarna baseras på mätningar 

som gjorts under besöken utfördes av de olika produktionsapparaturer, men även på 

tidigare mätdata som tillhandahållits av företaget via mailkontakt. 
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2.2.1 Metod för mätningar och beräkningar av kylkompressorerna 

 

För att få reda på hur mycket energi som kan tillföras till matarvattnet från 

kylkompressorerna används data som erhållits från Magnihill, som visar hur mycket 

värmeenergi som tagits upp i städtanken. 

För att ta reda på hur mycket energi som kan tas hand om från kylkompressorerna, 

användes en instickstermometer för att mäta temperaturen före och efter 

värmeväxlaren, på både ammoniak och vatten ledningen. Med data från 

värmeväxlaren som Magnihill använder kan man räkna ut vid det tillfället att: 

Där en ungefärlig värmegenomgångs koefficient(k-värde) räknades ut från en 

provtryckning som utfördes med samma medium i värmeväxlaren (Australia, 2015) 

(Eng.Toolbox, 2015). 

 

Beräkning på effektutväxlingen mellan ammoniak och vatten gjordes vid den 

mätningen med hjälp av en formel för värmeväxlare, där en logaritmisk 

medeltemperaturdifferens räknas ut, då temperaturen i en värmeväxlare förändras 

i olika punkter i värmeväxlaren. Det samt tvärsnittsarean för de båda medierna. 

Effekten fås därmed ut av tvärsnittsarean multiplicerat med k-värdet och den 

logaritmiska medeltemperaturdifferensen (Alvarez, 2006). (Ekv. 2.1.1.) 

För att få fram en medel-värmeeffekt används en samlad datainsamling av 

temperatur uppmätt på städtanken och tid. Detta gjordes under ett par fyllningar 

då kapaciteten på kylkompressorerna varierar från timme till timme och därefter 

värmeeffekten som värmeväxlaren ger.  Då tankens volym är känd, och 

temperaturökningen för tanken samt tiden är känd, kan effekten vid den mätningen 

räknas ut med hjälp av vattnets entalpi förändring under tid.  

För att beräkna hur stort värmeutbyte det sker i värmeväxlaren, mellan ammoniak 
och vatten, krävs förutom den logaritmiska medeltemperaturdifferensen och den 
värmeöverförande ytan, även den värmegenomgångs koefficient (k-värde). 
Värmekoefficienten är det tal som tar hänsyn till värmeövergångsförhållandena på 
varje sida av den skiljande väggen, samt väggens värmeledningsförmåga.  
Beräkningen av K-värdet för värmeväxlaren utfördes med värmeväxlarens 
produktblad, där en provkörnings värden skrevs ned. Värdena som skrevs ned var 
massflödet för både vatten och ammoniak, samt temperaturskillnaden för vattnet 
och ammoniaken före och efter värmeväxlaren.  
 
Med hjälp av de värdena kan en effekt av värmeväxlaren räknas ut med en 
termodynamisk formel. 
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2.3.1 Metod för mätningar och beräkningar av blanchören 

Blanchören hos Magnihill saknar produktblad och tillverkar information, en av orsakerna 
till detta är att de införskaffade sig blanchören för över 30 år sedan. 
 
Dess nuvarande ångförbrukning tas fram via en dokumenterad bränsleförbrukning och 
produktproduktionen.  Ångförbrukningen fås fram med hjälp av den uträknade 
verkningsgraden på pannan, och bränsleförbrukningen. 
 
Magnihill har loggat bränsleförbrukning, vattenförbrukning, produktproduktion samt 
svinn, med hjälp av detta beräknas en ungefärlig ångförbrukning till blanchören. 
 
Loggning av produktionen av ärtor valdes, då enbart blanchören användes under denna 
produktion. Då inte vattenförbrukningen loggades under dessa tillfällen, används 
bränsleförbrukningen för att beräkna ångförbrukningen. Även ett antal blanchör 
leverantörer använder sig av ärtor som bas i deras provtagning för förbrukning av ånga. 
 

 

 

2.3.1.1 Metodkritik för mätningar och beräkningar av blanchören 

Ångförbrukningen för blanchören blir ett genomsnitts värde som beräknas från 

bränsleförbrukningen under de dagar som ärtor processerades.  Då ångmängden som 

krävs i blanchören varierar beroende på grönsak och slutprodukt, och är framtagen med 

en genomsnittlig förbrukning av bränsle under en längre tidsperiod. 

Värdet kommer användas för att jämföra andra blanchörer på marknaden, och deras 

dokumenterade värden för blanchörer de säljer. Detta kommer resultera i en estimerad 

kostnadskalkyl vid eventuellt införskaffande av en ny blanchör. 
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2.3.1.2 Uträkning av påfyllning av blanchören med hjälp av städvattentanken. 

Vid byte av produkt som processeras på Magnihill, töms blanchören för att minimera 

risken att föregående produkt kontaminerar smaken och utseendet på den nya produkten 

som skall processeras (Almgren, Information om Magnihill, 2015). 

Detta utförs vanligtvis genom att blanchören töms på vatten, och nytt vatten ersätter det 

gamla. Det nya vattnet är vanligt färskvatten med en temperatur på cirka 11 grader 

Celsius, beroende på säsong (Almgren, Information om Magnihill, 2015). 

Eftersom 1800 liter vatten ska värmas upp igen och detta med ånga från pannan, har man 

spekulerat om använda vattnet i städtanken till att fylla blanchören. Det för att minska 

mängden ånga som krävs att värma upp blanchören till driftstemperatur på 85 grader 

Celsius. Då temperaturen på vattnet i städtanken varierar, men vid det fyllningstillfället 

var temperaturen på cirka 50 grader Celsius.  
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2.3.2 Slisken 

Det vatten som filtreras bort i rännan rinner tillbaka till uppsamlingen av produkten efter 

färgsorteraren, för att sedan pumpas tillbaka upp till rännan, görs beräkningarna med 

hänsyn till att allt tillfört vatten kommer värmas upp i blanchören 

 

När mätningen av flödet gjordes, användes en behållare som fylldes av det tillförda 

vattnet under en tidsperiod och därefter mättes volymen och temperaturen av vattnet i 

behållaren. Vid 10x10mm stora potatistärningar användes ett flöde som motsvarar cirka 

300 liter per timma men för strimlor krävs ett flöde av cirka 900 liter per timma. Detta 

medför stora mängder kallt vatten som följer med in i blanchören som sedan måste 

värmas upp till 85 grader. 

 

En termodynamisk beräkning utfärdades på tre olika fall; Strimlor, Diverse Snitt och 

Potatis 10x10mm.  Där mängden vatten som tillförts processen antas värmas upp till 85 

grader från 10 grader Celsius, under en tidsperiod av en timma. Från en tabell tas 

entalpiskillnaden ut för de två olika temperaturerna på vattnet, och således kan den 

extra värmeeffekten beräknas (Stockholm, 2012) .  
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2.4.1 Metod för mätningar och beräkningar av pannan 

För att beräkna pannans nuvarande verkningsgrad så används en indirekt metod med 

mätningar på bränsleförbrukningen och en rökgasanalys. I uträkningen av pannans 

verkningsgrad försummar vi de övriga förlusterna och räknar enbart på rökgasförlusterna 

och strålningsförlusterna, som är de största förlusterna i olja och gaseldade pannor. 

Pannverkningsgraden får vi genom subtrahera rökgasförlusterna och 

strålningsförlusterna från en hundraprocentig verkningsgrad (Alvarez, 2006) (Ali, 2014) 

(Teir & Kulla, 2002). 

 

Först beräknas en teoretiskt avgasmängd per kilogram bränsle, med hjälp av 

förbränningsekvationer, sedan beräknas mängden teoretisk torrluft som tillsätts bränslet 

så det kan fullständigt förbrännas. 

Därefter beräknas den teoretiska luftmängden med fukt per kilogram bränsle med hjälp 

det rådande lufttrycket, lufttemperatur och luftfuktighet vid rökgasanalysen. 

Den teoretiska luftmängden med fukt multipliceras sedan med brännarens luftfaktor, där 

1,0 är exakt den mängd luft som krävs för få bränslet att fullständigt förbrännas, samt ett 

överskott för att minimera risken för ofullständigt förbränt bränsle (Alvarez, 2006). 

Efter det steget så beräknas den verkliga rökgasmängden med fuktig luft per kilogram 

bränsle, med hjälp av de tidigare beräkningarna, samt att luftens entalpi beräknas med 

vattenångans entalpi för den dåvarande luftfuktigheten samt lufttemperatur. 

 

Därefter kan den teoretisk maximala entalpin i rökgaserna beräknas per kilogram 

bränsle. Den teoretisk maximala värmemängd i rökgaser per sekund räknas därefter ut 

med hjälp av bränsleförbrukningen vid mätningen, samt beräknas även den teoretisk 

maximala värmemängd i luften som tillförts bränsle och värmemängden från 

vattenångan som bildas vid förbränning av eldningsoljan. Med de ovanstående 

beräkningarna kan rökgasförlusten beräknas med hjälp av att addera 

rökgasvärmemängden samt vattenångans värmemängd och subtrahera den tillförda 

värmen från luften.      (Ekv.3.4.1)            

 

2.4.1.1 Metodkritik för beräkning av rökgaskylare. 

Beräkningarna av rökgaskylaren används ett uppskattad värde på mängden latent samt 

sensibel verkningsgrad på värmeväxlaren, där samma värde har används i ett annat C-

Arbete. Samt att det verkliga värdet på mängden sensibel och latent värmeenergi som 

kan återvinnas varierar kraftigt med kylvatten temperaturen, luftflöde, fuktighet med 

mera (Karlsson, 2009) (Eng. Toolbox, 2016). 
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2.5.1 Beräkning av gasolkonvertering 

Uträkningarna för konverteringen av gasol utförs på två olika sätt, där den ena metoden 

jämför de eventuella gasolkonverterings besparingar med en eldningsolja faktura från 

Magnihill, med gasolpriset som fåtts av en källa från EON, som har haft kontakt med 

Magnihill och gett en prisuppgift för gasol, med det aktuella priset för eldningsolja 

fakturan. 

Den andra metoden använder en kostnadskalkyl för prisändringen över tid för gasol och 

eldningsolja, där en procentuell besparing räknas ut med hjälp av den genomsnittliga 

prisskillnaden med skillnaden i värmevärde. 

 

2.5.1.1 Metodkritik för beräkning av gasolkonvertering 

För beräkningarna för den procentuella prisskillnaden över gasol och eldningsoljans 

prisutveckling, kommer inte innehålla prisskillnaden mellan de två drivmedlen efter 2014, då 

statistik över eldningsoljan inte uppdateras efter den första januari 2014 (SPBI, 2016). 
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3. Resultat 
 

3.1 Kylkompressor 

Ett flertal temperatur mätningar utfördes på städtanken där tid och 

kompressorernas användning skrevs ned (tabell 1,2 samt 3).  

Vid beräkning av 6 stycken olika tidpunkter över de 3 dagarna temperaturen 

mättes, varav 2 beräkningar per dag, resulterade det i ett ungefärligt medelvärde på 

30,53kWh som överfördes till städtanken via värmeväxlaren. 

Tanken är halvfull och vid starten av mätningen. Den totala volymen av tanken är 

3m3. 

Tabell 1 

Tid för uppvärmning T Kompressor användning 

Vid starten av mätningen 30 °C 100 %  

Efter 1 timma 38 °C 100 %  

Efter 2 timmar 48 °C 100 %  

Efter 3 timmar 50 °C 37 % 

Efter 4 timmar 54 °C 75 % 

Efter 5 timmar 58 °C 50 % 

Efter 6 timmar 60 °C 87 % 

Tabell 1: uppvärmning av vattnet i bufferttanken 

Full tank utan någon påfyllning eller avtappning 

70 °C är den högsta temperaturen som kan uppnås i den här delprocessen  

Tabell 2 

Tid för uppvärmning T Kompressor användning 

Vid starten av mätningen 50 °C 87 % 

Efter 1 timma 60 °C 87 % 

Efter 2 timmar 68 °C 87 % 

Efter 3 timmar 70 °C 87 % 

Tabell 2: uppvärmning av vattnet i bufferttanken 
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Tabell 3 

Tid för uppvärmning T Kompressor användning 

Vid starten av mätningen 40 °C 100 % 

Efter 1 timma och  

30 minuter 

54 °C 100 % 

Efter 2 timmar och  

30 minuter 

66 °C 75 % 

Tabell 3: uppvärmning av vattnet i bufferttanken 

 

3.1.1 Beräkning av K-Värde 

 

 

Media Ammoniak Vatten 

Avverkning 1,285kg/s 1,796kg/s 

Temp. Program 10077°C 6070°C 

 
Värmeöverföringsyta: 8,16m² (Alfa Laval Industri AB, 1997) 
 
Effekten som överfördes vid provtryckningen beräknades till 75,22kW, och den 
logaritmiska medeltemperaturdifferensen beräknades därefter till 22,9°C. 
 
Med ovanstående resultat, kan K-värdet räknas ut från formeln för värmeväxlare 
genom en omskrivning för att räkna ut K-värdet istället för effekten. 
K-värdet beräknades sedan till 402,52.   (Ekv. 3.1.1) 
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3.1.2 Beräkning av överförd effekt med beräkning på värmeväxlaren. 

 

En temperaturmätning gjordes på värmeväxlarens fyra ledningar, där 

temperaturskillnaden kan ses för vattnet och ammoniaken före och efter 

värmeväxlaren. 

 

Mätdata från värmeväxlare i drift 

Media Ammoniak Vatten 

Temperatur 7156°C 5559°C 

 
 
Innan en effekt kan räknas ut, måste medeltemperaturdifferensen räknas ut för 
mätningen av värmeväxlaren i drift. 
Samma formel användes och en medeltemperaturdifferens uträknades till 4,4°C 
 
Den mycket lägre medeltemperaturdifferensen vid denna mätning beror på att 
städtanken där vattnet cirkulerar nådde ammoniakens temperatur på inloppet av 
värmeväxlaren vilket gav en lägre effekt. 
 
Formeln för värmeväxlare användes för att räkna ut effekten av värmeväxlaren i 
drift, och uppgick till 14,45kW.    (Ekv. 3.1.2) 
 
 

  



 

30 
 

3.1.3 Stickprovs mätning från tabeller. 

För att få en bättre överblick på hur stor värmeeffekt som överförs från kylkompressorerna 

via värmeväxlaren mättes även temperaturen mätningar på städtanken med jämna 

mellanrum. 

Vid tre tillfällen uppmättes temperaturen med en intervall på 1 alternativt 1,5 timma, där 

även kylkompressorkapaciteten dokumenterades. 

Två beräkningar görs vid varje mättillfälle, där entalpin och densiteten tas fram ur tabell för 

den temperaturen som råder vid den mätningen. 

 
Mättillfälle 1: Mellan 1-2h, 38-48°C, 100 % kylkompressorkapacitet. 

Mellan 3-4h, 50-54°C, 37-75 % kylkompressorkapacitet. 
Mättillfälle 2: Mellan 0-1h, 50-60°C, 87 % kylkompressorkapacitet. 

  Mellan 1-2h, 60-68°C, 87 % kylkompressorkapacitet. 
Mättillfälle 3:  Mellan 0-1,5h, 40-54°C, 100 % kylkompressorkapacitet. 

  Mellan 1,5h-2,5h, 54-66°C, 100-75 % kylkompressorkapacitet. 
 

 
Med en termodynamisk formel räknas sedan ett genomsnittsvärde ut från ovanstående 
utvalda mättillfällen, vilket uppgick till 30,53kWh överförd effekt från värmeväxlaren. 
      (Ekv. 3.1.3) 
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3.1.4 Uppvärmning av blanchören med städtanken. 

Med ett genomsnitt på cirka 50 grader (Almgren, Datainsamling, 2015) vid 

användning av städtankens vatten till blanchören, kan entalpi skillnad vid normal 

uppfyllning och uppfyllning med städtankens vatten beräknas. 

Därefter beräknas mängden bränsle som krävs för att värma upp 3600 liter vatten, 

vilket motsvarar de två fyllningar av blanchören som krävs per dag. 

Mängden bränsle bespara räknas ut till nästan 16kg bränsle per dygn. Enligt 

dåvarande bränslepris, skulle det resultera i att man besparar 155,33 kronor per 

dygn vilket motsvarar cirka 45,6 tusen kronor per år (300 dagar), alternativt 56,7 

tusen kronor per år (365 dagar).  

Samt en mindre miljöpåverkan med ett minskat CO2 utsläpp, som tas fram med 

hjälp av ett datablad för oljan. (Preem, 2004). Användningen av städvatten tanken 

till blanchören minskar CO2 utsläppen med 18,22Ton per år (365 dagar) alternativt 

14,98Ton per år (300 dagar).     (Ekv. 3.1.4)
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3.3 Blanchören 

3.3.1 Beräkning av ångförbrukning i nuläget. 

Under perioden 2014-07-02 till 2014-07-27 så processade Magnihill 340102 kilogram 
ärtor.  
Den tiden det tog att processera den mängden ärtor var totalt 261 timmar, uppdelat 
olika under periodens dagar. Totalt 8744 liter bränsle användes för att processera 
denna mängd ärtor.  
Det genomsnittliga mängden ärtor per timma blir således 1303kilogram och 
bränsleförbrukningen var i genomsnitt 33,5 liter bränsle per timma  
397,7kg ånga per timma i genomsnitt under processeringen av ärtor.  

Vilket resulterar i cirka 305,2kg ånga per ton ärtor.   (Ekv. 3.3.1) 

 

3.3.2 Slisken 

3.3.2.1 Beräkningar av nulägesdata. 

Ett massflödes beräkning utfördes vid vattnet vid den rådande temperaturen, där 

vattnets densitet och entalpi hämtas från tabell (Stockholm, 2012). 

Med en termodynamisk formel kan den extra värmeeffekten som krävs för att värma 

upp det tillsatta vattnet till Slisken räknas ut.   

Den extra uppvärmningskostnaden för det tillsatta vattnet i Slisken uppgick till 

78,5kWh för strimlor, 39,22kWh för diverse snitt och 26,2kWh för potatistärningar.

     (Ekv. 3.3.2.1) 

 

3.3.3 Byta ut blanchör Slisken. 

Med det extra tillförda vattnet till blanchören, som krävs för att grönsakerna inte ska 

fastna i grönsaksrännan ned till blanchören, krävs det också att det vattnet värms 

upp av blanchören. 

Med ett medelvärde till cirka 500 liter i timman i genomsnitt, krävs det ytterligare 

313kJ/kg vatten, för att behålla en driftstemperatur på 85°C i blanchören. 

Med ett genomsnitt på 13 timmar per dag, taget från när enbart blanchören 

användes under en period av ärtproduktion (Persson, 2015). Beräknades det att cirka 

54 kg extra olja behövs, för att behålla drifttemperaturen.  

Den extra brännoljan motsvarar en kostnad av 526 kronor per dygn, vilket resulterar i 

157,8 tusen kronor per år (300 dagar), alternativt 192 tusen kronor per år (365 

dagar).      (Ekv. 3.3.3) 

Samt att mängden koldioxid utsläpp minskar med 45,6 ton per år (365 dagar) 

alternativt 37,5 ton per år (300 dagar). 
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Med ett simpelt transportband, som avvattnar produkten innan blanchören, utan 

behovet av det extra tillförda vattnet, är en simpel och kostnadseffektiv lösning. 

De transportband som finns ute på marknaden, är otroligt energisnåla, så energin för 

att driva transportbandet försummas. En offert för ett transportband finns inte 

tillgänglig, och här används en kostnad på 250 tusen kronor för ett nytt 

transportband, vilket innefattar frakt samt installation i beräkningen. 

Denna skulle betalas av efter 1,3 år (365 dagars användning), alternativt 1,58år (300 

dagars användning). Men beror på hur mycket vatten som tillförs extra till Slisken, 

vilket varierar per produkt.  
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3.4 Pannan 

3.4.1 Beräkningar av rökgasförlusten 

 
Med hjälp av följande data från rökgasanalysen som utfördes på pannan, samt en 

elementaranalys av eldningsoljan, kan en beräkning av rökgasernas hastighet, 

entalpi samt mängden vatten som produceras vid förbränningen beräknas. 

      (Ekv. 3.4.1) 

Temperatur luft:  12°C 

Temperatur gas:   208°C 

Brännarens inställning:  100% 

Luftfaktorn(n):  1,58 

Förbrukning:  1l/29sek 

 

Bränsledata: 

Typ:   EO 1 (Eldningsolja) 

Elementaranalys:  86,5% C, 13,1% H, 0,0479 % S 

Densitet:  860kg/m3 

Värmevärde:  42,7MJ/Kg 

 

Den maximala avgasförlusten uträknades till 142,19kW vid 100% 

brännarinställning. 

 

3.4.2 Pannverkningsgrad 

Med hjälp av tidigare beräknade rökgasförluster, kan en enkel verkningsgrads 

ekvation användas, där energi i förluster delas med energin som har matats in i 

pannan i form av eldningsoljan, samt att strålningsförlusten i procent 

subtraherades från resultatet.   (Ekv.3.4.2)            

 

3.4.3 Beräkning av rökgasens entalpi i nm3 

Beräkningen av rökgasens entalpi i normal kubikmeter ser stort ut som den 

tidigare beräkningen för rökgasens entalpi per kilogram bränsle, och samma steg 

används. 

Ett värde av cirka 1,09 MJ beräknades fram per normalkubikmeter rökgas.

      (Ekv.3.4.3)            

 

3.4.4 Beräkning av rökgaskylare. 

Med uträkningarna på rökgaserna och information om en genomsnittlig 

förbrukning av bränsle samt vatten (Almgren, Datainsamling, 2015). 
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Kan en beräknad värmeöverföring från rökgaserna till matarvattnet med hjälp av 

en rökgaskylare utföras. 

Energin i rökgaserna delas upp i latent och sensibel energi, där den sensibla 

energin är från rökgaserna, och den latenta energin kommer från fukten i 

rökgaserna som uppstår när rökgaserna kyls ned och fukten kondenseras. 

En värmeväxlare med 100 % verkningsgrad skulle kunna värma upp vattnet till 

88,5 grader Celsius, men en mer verklighetstrogen verkningsgrad på 

värmeväxlaren används, där 60 % sensibel energi, och 50 % latent energi 

återvinns, dock måste kylningen av avgaserna vid nuvarande luftfaktor kylas ned 

till under 45 grader Celsius, alternativt under 50 grader Celsius ifall luftfaktorn 

minskas till 1,2 (Alvarez, 2006). 

Det skulle värma upp matarvattnet till 52,5 grader Celsius, vilket skulle minska 

mängden bränsle med 75,7kg/dygn. Detta motsvarar 736,78kr per dygn, 221 

tusen kronor per år (300 dagar), alternativt 269 tusen kronor per år (365 dagar). 

Men även minska mängden koldioxidutsläpp med 71 ton per år (300 dagar) 

alternativt 86,5ton per år (365 dagar). 

Magnihill fick en offert för en rökgaskylare 2012, där rökgaskylare, frakt samt 

tank och övriga delar kostade 535 tusen kronor. 

Med en användning av pannan under 300 dagar per år, skulle de spara in 

kostnaden för rökgaskylaren efter 2,4år, alternativt efter 2 år med 365 dagars 

användning per år. Även om man lägger till en installationskostnad på 100 tusen 

kronor, så kommer Magnihill tjäna in på att skaffa en ny rökgaskylare under 3 år.

          (Ekv. 3.4.4) 
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3.5.1 Konvertering till Gasol 

Med hjälp av pris och produktblad för både eldningsolja och gasol, beräknades det 

att Magnihill kan bespara mellan 1,3 till 1,6 miljoner Kronor per år, genom att byta 

ut eldningsoljan mot gasol, även mängden koldioxidutsläpp skulle minskas med 

mellan 129-157 ton CO2 per år. Detta tack vare det låga priset på gasol som finns på 

marknaden. (Hallberg, Gasolpris - EON, 2015) 

Samt att det effektiva värmevärdet i gasol, är en aning högre än eldningsoljan. Det 

minskade koldioxid utsläppet beror på att gasol avger mindre koldioxid per kilo gasol 

vid fullständig förbränning än eldningsolja, samt att det krävs mindre gasol än 

eldningsolja (i kilogram) för att värma upp pannan.   (Ekv. 3.5) 

 

Med ett byte till gasol ändras även hur mycket bränsle som besparas vid 

installationen av en Ekonomiser samt installation av ett skakband/transportband 

innan blanchören. 

 

Ekonomiser: Minskar kostnaden för gasol med 135,3 tusen kronor till 164,7 tusen 

kronor per år (300 alternativt 365 dagar). Jämfört med 221-269 tusen kronor per år 

vid användning av eldningsolja. Överlag minskar Magnihills kostnader för bränsle 

samt att utsläppen av koldioxid vid användning av gasol minskar. Avbetalningstiden 

för Ekonomisern beräknas bli mellan 3,25 till 3,96 år. 

 

Slisk: Minskar kostnaden för gasol med 96,7 tusen kronor till 117,6 tusen kronor per 

år. (300 alternativt 365 dagar). Jämfört med 158-192 tusen kronor vid användning av 

eldningsolja. Tiden för ett transportband ökar till mellan 2,2–2,6 år. Samt minskar 

mängden koldioxid utsläpp med mellan 44,8 ton till 54,5 ton koldioxid per år (300 

dagar/365 dagar). 

 

Använda städvatten tankens vatten till blanchören: Minskar kostnaden för gasol 

med 28,5 tusen kronor till 34,7 tusen kronor per år, samt minskar mängden 

koldioxidutsläpp med 13,2 till 16,1 ton koldioxid per år.   (Ekv. 3.5) 

 
Med hjälp av prisstatistik över gasol och eldningsolja, får man fram ett 
genomsnittlig procentuell skillnad mellan de två bränslena.  
Nedan visas två diagram över prisskillnaden över de två bränslena samt den 
procentuella skillnaden.  
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Det genomsnittliga procentuella värdet räknades ut till 14,15%, samt att gasol 
innehar ett större energivärde (42,7MJ/kg jämtemot 46,4MJ/kg), vilket ger 
ytterligare cirka 7,97% skillnad. Den totala skillnaden blir således 22,12% 
Vilket ger en minskad kostnad på cirka 2506kr per dygn, om man räknar på den 
genomsnittliga bränsleförbrukningen på Magnihill, samt använder fakturan för 
eldningsolja för att räkna ut en skillnad i kronor. Vilket ger en årsbesparing på cirka 
751,8 tusen kronor per år, räknat med en produktion på 300 dagar. (SPBI, 2016) 
(Hallberg, Gasolpriser 2006-2016, 2016).  
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4 Diskussion 

4.1 Kylkompressorerna 

Magnihill använder i dagsläget den värme som kylkompressorerna generar till att värma upp 

en städtank, och utnyttjar därmed värme som annars skulle gå förlorad i atmosfären. 

De har använt vattnet i städtanken ett antal gånger till att fylla blanchören. Även om fyllning 

sker enbart två gånger dagligen, så kan man bespara in cirka 50 tusen kronor om året genom 

att använda det vattnet. Tyvärr så genererar inte kylkompressorerna tillräckligt mycket 

värme för att effektivt kunna värma matarvattnet till pannan på ett effektivt sätt, då det tar 

cirka 5 timmar att värma vattnet till ungefär 50 °C 

Förutom att det besparar företaget cirka 50 tusen kronor om året genererar det även 

minskade koldioxid utsläpp samt att tiden innan blanchören blir driftklar förkortas med 

ungefär en tredjedel av tiden (Från cirka 16 minuter till 6 minuter). (Birgersson, 2015). 

 

4.2 Blanchör 

Även om blanchören de använder idag är över 30 år gammal, fungerar den väldigt bra 

jämfört med nya modeller. Det finns väldigt få nya modeller som skulle fungera hos 

Magnihill, då variationen av grönsaker som de blancherar kräver en väldigt aktsam 

blanchering. De företag vi har kontaktat angående införskaffande av en ny blanchör, har sagt 

att deras blanchör inte skulle klara av delar av Magnihills råvaror. Men Fredrik Almgren på 

Magnihill har pratat med ett par av deras konkurrenter och fått fram ett ungefärligt 

inköpspris på en ny blanchör. En ny blanchör skulle visserligen sänka bränsleförbrukning hos 

Magnihill, men inte tillräckligt för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart. Även om det 

kan vara bra att veta, utifall blanchören de använder idag skulle gå sönder så pass att den 

inte går att laga.  

Grönsaksrännan till blanchören, även kallad Slisken, är en del Magnihill bör se över. Då det 

extra tillförda vattnet som krävs för att grönsakerna inte ska fastna i rännan, åker med in i 

blanchören, och således kräver extra energi för att värma upp blanchören. Även om det inte 

är många liter i minuten som tillförs kräver det en väldigt stor omkostnad för företaget.  

Även om det tillförda vattnet till blanchören varierar kraftigt beroende på typ av slutprodukt 

har beräkningarna visat att ett transportband som låter vattnet rinna av samtidigt som det 

för grönsakerna in i blanchören vara väldigt ekonomiskt försvarbart och skulle återbetalas på 

cirka 1,5 år. 

De transportband som finns ute på marknaden idag, kräver otroligt lite för att drivas, den 

elektriska energin för driften kan försummas. De kan med enkelhet beställas efter Magnihills 

krav och önskemål, och bör således minska mängden arbete samt produktionsavbrott för att 

installera det. Företag som FREBELT samt Easy Conveyors erbjuder en mängd olika 

transportbands lösningar. 
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4.3 Ångpannan 

Magnihill använder idag en ångpanna med en brännare som använder sig av hälften av 

ångpannans maxkapacitet samt att värmen i rökgaserna inte används. Beräkningarna på 

rökgaserna bevisar att införskaffandes av en rökgaskylare som tar hand om värmeenergin i 

rökgaserna till matarvattnet är ekonomiskt försvarbart att införskaffa. Den skulle betala av 

sig själv efter cirka 2-3 år, samt att minska koldioxidutsläppen kraftigt. 

Men vid införskaffande av en rökgaskylare måste pannans drift ändras för att få ett optimalt 

utbyte mellan rökgaserna och matarvattnet (Svensson, Danstoker, Ångpanna samt 

ekonomser, 2015). 

– Där av en kontinuerlig tillförsel av matarvatten. 

– En variabel brännare, då behovet av att stoppa brännaren inte är lika stort utan 

automatiskt kan justeras ned till rådande behov. 

– Rökgaskylaren skall vara i rostfritt eller annat korrosionståligt material, eller öka 

temperaturen på matarvattnet till över 75-95 grader Celsius innan det når pannan. 

Magnihill har planer på att utöka produktionen av grönsaker i framtiden varför en 

rökgaskylare som är anpassad efter pannan och inte brännaren, som används i dagsläget kan 

vara ett alternativ. Då i dagsläget skulle den nuvarande brännaren ge ett dåligt utbyte utifall 

en rökgaskylare som är anpassad till pannas kapacitet användas. 

En om dimensionering av pannan är inte ett alternativ, då förlusterna inte överväger priset 

på att införskaffa sig en ny ångpanna Dock är byte av brännare samt införskaffandet av en 

rökgaskylare som tar hand om värmen i rökgaserna ett ekonomiskt och miljövänligare inköp. 

Ett annat område att betänka vid nästa inspektion för brännaren/pannan, är luftfaktorn som 

brännaren är inställd på.  Rökgasanalysen visade en luftfaktor på 1,40 vid 100 % 

brännarinställning samt 1,58 vid 50 % brännarinställning.  

Ett vanligt värde på luftfaktorn brukar ligga på cirka 1,05–1,1 vid förbränning av oljor och 

gaser. Ett för högt värde minskar verkningsgraden på pannan, då den extra luften även 

kommer värmas upp, och där av använda värmeenergi som går förlorad. (Alvarez, 2006) 
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4.4 Byte till Gasol 

Bytet till gasol från eldningsolja ger Magnihill den största ekonomiska vinsten samt en 

reducering av koldioxidutsläpp. Då Magnihill planerar att gå över till biogas, är en 

pannbrännare som klarar av både gasol och naturgas ett självklart val för att bli 

konkurrenskraftiga och miljömedvetna. Mycket beror på det nuvarande låga gasolpriset 

(Hallberg, Gasolpris - EON, 2015). 

Även med en uträkning över gasol och eldningsoljans prisskillnad över en längre tidsperiod, 

bevisar att byte till gasol är både bättre för miljön, samt att det minskar kostnaderna för 

företaget. 

 

4.5 Övrigt 

Övriga synpunkter som Magnihill borde se över, som vi under arbetets gång observerats. 

– Frekvensstyrning på de större komponenterna, så som kyl- och fryskompressorer, där idag 

går på en nivåstyrning, vilket resulterar i större slitage på pumpar/kompressorer samt 

utsätta elnätet för onödiga strömspikar. Det medför att kompressorerna/pumparna behöver 

starta och stoppa oftare än nödvändigt. 

Med frekvensstyrda komponenter, kan antalet kompressorer som drivs utnyttjas på ett 

smartare sätt, samt undvika onödigt antal start och stopp. (Siemens Automation, 2015) 

Där Magnihill kan spara in pengar på minskade reparationskostnader samt minskad 

elförbrukning. 
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4.6 Slutsats. 

Även om arbetets största syfte handlade om pannan och hanteringen av rökgaser, så 

hittades även ett flertal ”energibovar”. Slisken/grönsaksrännan ned till blanchören 

var den värsta, och även med en ganska hög kostnad för ett transportband, 

avbetalades den sig själv på kort tid.  

 

Sammanlagt med en rökgaskylare, transportband till blanchören samt användning av 

städtankens vatten till blanchören, kan företaget minska deras bränsleförbrukning 

med nästan 150 kilogram per dygn, vilket motsvarar cirka 1400kr per dygn i minskad 

bränslekostnad. Det motsvarar nästan en halv miljon kronor per år. Men även 

mellan 100-123 ton minskade koldioxid utsläpp per år. 

Sammanlagt med ovanstående ändringar samt byte till gasol, minskar företaget 

kostnader för bränsle med 1,58–1,9 miljoner Kronor per år (300/365 dagar). 

Samt minskar mängden koldioxid utsläpp med cirka 250-300 ton Koldioxid per år. 

(300/365 dagar). 

 

Vilket är ett stort steg mot Magnihills vision att ingenting skall gå till spillo, samt göra 

företaget grönare och mer konkurrenskraftigt.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Ekvationer 

2.1.1 

Q=m×c×Δt 

P= ṁ×Δi 

 

 

 

𝑃 = 𝑘 × 𝐴 × 𝜃𝑚 = 14,45𝑘𝑊 

 

 

 

𝑷 ≈  
𝟑𝟒, 𝟓𝟓𝒌𝑾 + 𝟏𝟑, 𝟕𝟓𝒌𝑾 + 𝟑𝟒, 𝟑𝟓𝒌𝑾 + 𝟐𝟕, 𝟑𝟒𝒌𝑾 + 𝟑𝟐, 𝟏𝟓𝒌𝑾 + 𝟒𝟏, 𝟎𝟑𝒌𝑾

𝟔
= 𝟑𝟎, 𝟓𝟑𝒌𝑾𝒉 

 

2.3.2 

Ekvationen som användes var: 

 

𝑃 =
∆𝜄 × 𝑚

ℎ
 

 Som ficks ut av: 

𝑃 = ∆ἱ × ṁ ṁ =
m

h
   𝑚 = ρ × V 

 

 

2.4.1  

𝜂𝑝 = 100% − 𝜂𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠 − 𝜂𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 

100% − 11,23% − 0,41% = 88,36% 
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3.1.1  

Värmeöverföringsyta: 8,16m² 

 

 

𝑄 = 𝑚 × 𝑐𝑚 ×  𝛥𝑡  𝑃 =  ṁ ×  𝛥ἱ = 1,796 × ( 293,009 − 251,129) = 75,21648𝑘𝑊 

 

𝜃𝑚(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘) =  
𝜃1 − 𝜃2

ln (
𝜃1
𝜃2)

= ln (

(100 − 70) − (77 − 60)
(100 − 70)

(77 − 60)
) ≅ 22,9 

 

𝑃 = 𝑘 × 𝐴 × 𝜃𝑚  𝑘 =  
𝑃

𝐴 × 𝜃𝑚
=  

75,21648×10³

8,16×22,9
≅ 402,52 

3.1.2 

Mätdata från värmeväxlare i drift 

Media Ammoniak Vatten 

Temperatur 7156°C 5559°C 

 

𝜃𝑚(𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) =  
𝜃1 − 𝜃2

ln (
𝜃1
𝜃2)

= ln (

(71 − 59) − (56 − 55)
(71 − 59)

(56 − 55)
) ≅ 4,4 

𝑃 = 𝑘 × 𝐴 × 𝜃𝑚 = 402,5 × 8,16 × 4,4 ≅ 14,45𝑘𝑊 

 

3.1.3 

 

Tabell 1.1  T1: 38°C, T2:48°C, h:60min. ρ≈0,992ton/m³ 

 

 

    𝑷 =
𝑽 × 𝝆 × 𝒄𝒑 × (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)

𝒉
=

𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟗𝟗𝟐 × 𝟒, 𝟏𝟖 × (𝟒𝟖 − 𝟑𝟖)

𝟔𝟎 × 𝟔𝟎
= 𝟑𝟒, 𝟓𝟓𝒌𝑾𝒉 

 

 

Tabell 1.2 T1:50°C, T2:54°C, h:60min. ρ≈0,987ton/m³ 

 

       𝑷 =
𝑽 × 𝝆 × 𝒄𝒑 × (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)

𝒉
=

𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟗𝟖𝟕 × 𝟒, 𝟏𝟖 × (𝟓𝟒 − 𝟓𝟎)

𝟔𝟎 × 𝟔𝟎
= 𝟏𝟑, 𝟕𝟓𝒌𝑾𝒉 

 

 

Tabell 2.1 T1: 50°C, T2:60°C, h:60min. ρ≈0,986ton/m³ 
 

𝑷 =
𝑽 × 𝝆 × 𝒄𝒑 × (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)

𝒉
=

𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟗𝟖𝟔 × 𝟒, 𝟏𝟖 × (𝟔𝟎 − 𝟓𝟎)

𝟔𝟎 × 𝟔𝟎
= 𝟑𝟒, 𝟑𝟓𝒌𝑾𝒉 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_%28letter%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_%28letter%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_%28letter%29
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Tabell 2.2 T1: 60°C, T2:68°C, h:60min. ρ≈0,981ton/m³ 

 

𝑷 =
𝑽 × 𝝆 × 𝒄𝒑 × (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)

𝒉
=

𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟗𝟖𝟏 × 𝟒, 𝟏𝟖 × (𝟔𝟖 − 𝟔𝟎)

𝟔𝟎 × 𝟔𝟎
= 𝟐𝟕, 𝟑𝟒𝒌𝑾𝒉 

 

 

Tabell 3.1 T1: 40°C, T2:54°C, h:90min. ρ≈0,989ton/m³ 
 

𝑷 =
𝑽 × 𝝆 × 𝒄𝒑 × (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)

𝒉
=

𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟗𝟖𝟗 × 𝟒, 𝟏𝟖 × (𝟓𝟒 − 𝟒𝟎)

𝟔𝟎 × 𝟗𝟎
= 𝟑𝟐, 𝟏𝟓𝒌𝑾𝒉 

 

 

Tabell 3.2 T1: 54°C, T2:66°C, h:60min. ρ≈0,983ton/m³ 
 

𝑷 =
𝑽 × 𝝆 × 𝒄𝒑 × (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)

𝒉
=

𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟗𝟖𝟑 × 𝟒, 𝟏𝟖 × (𝟔𝟔 − 𝟓𝟒)

𝟔𝟎 × 𝟔𝟎
= 𝟒𝟏, 𝟎𝟗𝒌𝑾𝒉 

 

 

𝑷 ≈  
𝟑𝟒, 𝟓𝟓 + 𝟏𝟑, 𝟕𝟓 + 𝟑𝟒, 𝟑𝟓 + 𝟐𝟕, 𝟑𝟒 + 𝟑𝟐, 𝟏𝟓 + 𝟒𝟏, 𝟎𝟑

𝟔
= 𝟑𝟎, 𝟓𝟑𝒌𝑾𝒉 

3.1.4 

1800 liter/2 ggr/dygn samt genomsnitt på 50°C från städtanken. (Almgren, Datainsamling, 

2015)  

10°𝐶 → 85°𝐶   ∆𝑖 = 355,953 − 42,0364 = 313,9166𝑘𝐽/𝑘𝑔 

50 → 85°𝐶   ∆𝑖 = 355,953 − 209,296𝑘𝐽/𝑘𝑔 

①  
3600 × 313,9166

42,7 × 103 × 0,8836
= 29,95 𝑘𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 

②  
3600 × 146,657

42,7 × 103 × 0,8836
= 13,99 𝑘𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 

∆𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 = 15,959𝑘𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒/𝑑𝑦𝑔𝑛 

Använder samma källa för pris samt CO2 som ekvationen i 3.4.4. 

𝑉(𝑚3) ×
𝐾𝑟

𝑚3𝑜𝑙𝑗𝑎
 =  

(
15,96
0,86 )

1000
× 8369 = 155,33𝑘𝑟 / 𝑑𝑦𝑔𝑛 → 56689,27𝑘𝑟 / å𝑟 

 

(
15,959

0,86 )

1000
× 365 × 2,69 = 18,22𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/å𝑟 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_%28letter%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_%28letter%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Rho_%28letter%29
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3.3.1 

T1:  10°C P1: 0bar (Övertryck) 

T2: 177°C P2:9,4bar(Övertryck) 

Hi: 42,7MJ/kg Volymflöde bränsle: 33,5l/h 

ṁ = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 × 𝜌 = 33,5 × 0,86 = 28,81kg/h 

ίT1:  42,0364kJ/kg 

ίT2: 2 775,4 kJ/kg 

 

ṁ å𝑛𝑔𝑎 =  
𝜂𝑝 × ṁ𝑏 × 𝐻𝑖

(ίT2 − ίT1)
=  

0,8836 × 28,81 × 42,7 × 106

(2775,4 × 103 − 42,0364 × 103)
= 397,6760476 
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3.3.2.1 

Strimlor: 

T1:   10 Grader Celsius 

Volymflöde: 0,9 m3/h 

 

Massflöde0,9x999,7m3 (från tabell formelsamling)0,89973ton/h 

 

I1:   42,0364 kJ/kg 

I2:   355,953 kJ/kg  

 

𝑃 =
∆ἱ × 𝑚

ℎ
=

(355,953 − 42,0364) × 899,73

3600𝑠
= 78,45560626𝑘𝑊ℎ  

 

Diverse Snitt: 

Volymflöde: 0,45 m3/h 

 

Massflöde0,45x999,7m3  0,449865ton/h 

𝑃 =
∆ἱ × 𝑚

ℎ
=

(355,953 − 42,0364) × 449,87

3600𝑠
= 39,22823912𝑘𝑊ℎ  

 

Potatistärningar 10x10mm: 

Volymflöde: 0,3 m3/h 

 

Massflöde0,3x999,7m30,29991 ton/h 

 

𝑃 =
∆ἱ × 𝑚

ℎ
=

(355,953 − 42,0364) × 299,91

3600𝑠
= 26,15186875𝑘𝑊ℎ  

 

3.3.3 

Beräkningarna är gjorda på en blanchör användning med ett genomsnitt på 13h per dag. 

(Persson, 2015).     (Ekv. 3.3.3) 

Samt antas ett genomsnitt på det tillsatta vattnet i rännan till 0,5m³/h. 

0,5m³/h -> 499,83kg/h 

∆𝑖 = 355,953 − 42,0364 = 313,9166𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ṁ 𝑥 ℎ 𝑥 ∆𝑖

𝐻𝑖 𝑥 𝜌
=

499,83 × 13 × 313,9166

42,7 × 103 × 0,8836
= 54,0625𝑘𝑔/𝑑𝑦𝑔𝑛 
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(
54,06
0,86

)

1000
× 8369 = 526,08𝑘𝑟/𝑑𝑦𝑔𝑛 → 192018,92𝑘𝑟/å𝑟 

𝐶𝑂2 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = 𝐾𝑔 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑘𝑒 ×  𝜌 × å𝑟 × 𝑘𝑔 𝑐𝑜2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 

𝐶𝑂2 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = 54,06 × 0,86 × 365 × 2,69 = 45649,46𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

= 45,6𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

Antar ett skakband/transportband med vattenavrinning kostar med inköp, frakt och 

installation: 250.000kr. Samt verksamhet året ut. 

250000

192018,92
= 1,3å𝑟 

Uträkning på verksamhet enbart 300 dagar per år. 

250000

526,08 × 300
= 1,58å𝑟 
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3.3.4 

Jämför med en blanchör från Cabinplant. Upp till 2000kg grönsaker/timma samt max. 450kg 

ånga/timma. (Cabinplant A/S, 2015) 

450 × 2727,37 = 1227316,5𝑘𝐽 

1227316,5

42,7 × 103 × 0,8836
= 32,529𝑘𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 

Data hämtat från oljebrukning vid ärtproduktion. (Persson, 2015) 

Ett medelvärde på bränsleförbrukningen hämtas från den dag där ärtproduktionen var som störst 

1563,33kg/h, där medel bränsleförbrukning var 34,53 kilogram. 

34,53 − 32,529 = 2,001𝑘𝑔/ℎ 

Med ett medel på cirka 12h användning per dag vid ärtor, blir skillnaden per dygn cirka 24kg/bränsle. 

(
24

0,86)

1000
× 8369 = 233,55𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 

233,55 × 365 = 85245,75𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 (365𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) 

233,55 × 300 = 70065𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 (300 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) 

En ny blanchör kostar cirka 2,5 miljoner kronor. (Almgren, Blanchörkostnad, 2015) 

2500000

85245,75
= 29,32å𝑟 

2500000

70065
= 35,68å𝑟 
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3.4.1 

𝑔𝑡 =
1

100
× [

44 × 𝑐

12
+ (

18 × ℎ

2
+ 𝑓) +

64 × 𝑠

32
+ 𝑛 + 3,76 × 28 × (

𝑐

12
+

ℎ

4
+

𝑠

32
−

𝑜

32
)] 

Fukt (f) försummas då bränslet innehåller så pass liten mängd vatten, samt inget syre i 

bränslet. 

𝑔𝑡 =
1

100
× [

44×86,5

12
+ (

18×13,1

2
) +

64×0,0479

32
+ 1,58 + 3,76 × 28 × (

86,5

12
+

13,1

4
+

0,0479

32
)] = 15,40585391  

 

15,41kg avgaser per kg bränsle 

 

1 liter bränsle / 29 sekunder = 0,001m3 / 29 sek = 0,000034483m3/s 

 0,000034483m3/s  × 0,860 = 0,000029655 ton/s = 0,029655 kg/s 

𝑙𝑡 =
(32+3,76×28)

100
× (

𝑐

12
+

ℎ

4
+

𝑠

32
) =  

(32+3,76×28)

100
× (

86,5

12
+

13,1

4
+

0,0479

32
) = 14,3935749  

14,39kg teoretisk torrluft per kg bränsle 

𝑙𝑓 = 𝑙𝑡 ×  
𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝜑 × 𝑃″𝐻2𝑂
= 14,39 ×

1,022 × 105

1,022 × 105 − (0,43 × 1,403 × 103)

= 14,47544906 

14,48kg teoretisk luftmängd med fukt per kg bränsle 

𝐿𝑣𝑓 = 𝑙𝑓 × 𝑛 = 14,48 × 1,58 = 22,8784 

22,88kg verklig luftmängd med fukt per kg bränsle 

𝑔𝑣𝑓 = 𝑔𝑡 + (𝑛 − 1) × 𝑙𝑡 + 𝑛 × (𝑙𝑓 − 𝑙𝑡) = 

𝑔𝑣𝑓 = 15,41 + (1,58 − 1) × 14,39 + 1,58 × (14,48 − 14,39) =  23,8984 

23,90kg verklig rökgasmängd med fuktig luft per kg bränsle 

 

𝐼𝑔𝑓 𝑚𝑎𝑥 =
𝐻𝑖 + 𝑙𝑣𝑓 × ἱ𝑙

𝑔𝑣𝑓
=

42,7 × 106 + 22,88 × 21,54 × 103 

23,90
= 1807231,597 

1807236 Joule teoretisk maximal entalpi i rökgaser per kg bränsle 

 

ἱ𝑙 = 𝑡 × 𝑐𝑝 + (
𝑘𝑔𝑣

𝑘𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡
) × 𝜑 × ἱå𝑛𝑔𝑎 

Där luftens entalpi räknas ut av luftens temperatur in till brännaren, samt vattenångans 

entalpi i luften vid den dåvarande mätningen. 
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ἱ𝑙 = 12 × 1,005 + (
0,00437

𝑘𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡
) × 0,86 × 2522,93 = 21,54167553 

21,54kJ/Kg beräknad entalpi intagsluften 

 

𝑄𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠 =  ἱ × ṁ = 1807236 × 0,029655 × 10−3 = 53,59345305 

53,59kW teoretiskt maximal värmemängd i rökgaser per sekund 

 

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑙𝑓 ×  ἱ𝑙 × ṁ = 14,48 × 21,4 × 0,029655 = 9,18925416 

9,19kW teoretisk maximal värmemängd i luft per sekund tillfört till bränslet. 

Det bildas även vatten när bränslet förbränns. Vattnet bildas genom att vätet som är 

bundet i oljan, reagerar med syret i luften, och bildar vattenånga i avgaserna. 

 

𝑔𝑡 𝑣å =
1

100
× [

18 × ℎ

2
] =

1

100
×

18 × 13,1

2
= 1,179 

Från ett kilo bränsle (EO1) bildas det 1,179kg vatten vid fullständig förbränning. 

 

𝑄𝑣å =  𝑔𝑡 𝑣å ×  ṁ ×  ἱ 𝑣å = 1,179 × 0,029655 × 2797,08 = 97,79499332 

97,79kW teoretisk värmemängd i vattenångan i rökgaserna som bildats vid förbränningen 

av bränslet. 

 

Avgasförluster fås fram via den teoretiskt maximala värmemängd i rökgaser per sekund 

och vattenångan som bildas vid förbränning minus den teoretisk maximala värmemängd i 

luft per sekund som tillförts till bränslet. 

𝑄𝑎𝑣𝑔𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑄𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠 + 𝑄𝑣å − 𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡 = 53,59 + 97,79 − 9,19 = 142,19 

Den teoretiskt maximala avgasförlusten blir 142,19kW vid 100 % 

3.4.2 

𝜂𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠 = 100 ×
𝑄𝑎𝑣𝑔𝑎𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡

𝑄𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

= 100 ×
142,19

42,7 × 103 × 0,029655
= 11,22905608  

11,23% rökgasförluster vid 100 % 

η-strålning är 5,25kW (Svensson, Strålningsförlust, 2015) 

 

𝜂𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 100 ×
𝑄𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡

𝑄𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

= 100 ×
5,25

42,7 × 103 × 0,029655
= 0,414604012 



 

55 
 

0,41 % strålningsförluster vid 100 % 

 

𝜂𝑝 = 100% − 𝜂𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠 − 𝜂𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 

100% − 11,23% − 0,41% = 88,36% 

3.4.3 

𝑔𝑡 𝑛𝑚 =
22,7

100
× [

𝑐

12
+ (

ℎ

2
+

𝑓

18
) +

𝑠

32
+

𝑛

28
+ 3,76 × (

𝑐

12
+

ℎ

4
+

𝑠

32
−

𝑜

32
)] 

Fukt (f) försummas då bränslet innehåller så pass liten mängd vatten, samt inget syre i 

bränslet. 

𝑔𝑡 𝑛𝑚 =
22,7

100
× [

86,5

12
+ (

13,1

2
) +

0,0479

32
+

1,58

28
+ 3,76 × (

86,5

12
+

13,1

4
+

0,0479

32
)]

= 32,88347592 

32,88 nm3 teoretisk avgasmängd per kg bränsle 

 

𝑙𝑡 𝑛𝑚 =  
4,76 × 22,7

100
× (

𝑐

12
+

ℎ

4
+

𝑠

32
−

𝑜

32
) =

4,76 × 22,7

100
× (

86,5

12
+

13,1

4
+

0,0479

32
)

= 11,329 

 

11,33 nm3 teoretisk torrluft per kg bränsle 

𝐿𝑣𝑓 𝑛𝑚 = 𝑙𝑓 × 𝑛 = 11,33 × 1,58 = 17,9014 

17,90nm3 verklig luftmängd med fukt per kg bränsle 

𝑙𝑓 𝑛𝑚 = 𝑙𝑡 𝑛𝑚 ×  
𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝜑 × 𝑃″𝐻2𝑂

= 11,33 ×
1,022 × 105

1,022 × 105 − (0,43 × 1,403 × 103)
= 11,39727851 

11,40nm3 teoretisk luftmängd med fukt per kg bränsle 

 

𝑔𝑣𝑓 𝑛𝑚 = 𝑔𝑡 𝑛𝑚 + (𝑛 − 1) × 𝑙𝑡 𝑛𝑚 + 𝑛 × (𝑙𝑓 𝑛𝑚 − 𝑙𝑡 𝑛𝑚) = 

𝑔𝑣𝑓 𝑛𝑚 = 32,88 + (1,58 − 1) × 11,33 + 1,58 × (11,40 − 11,33) =  39,6094 

39,61nm3 verklig rökgasmängd med fuktig luft per kg bränsle 

𝐼𝑔𝑓 max  𝑛𝑚 =
𝐻𝑖 + 𝑙𝑣𝑓 𝑛𝑚 × ἱ𝑙

𝑔𝑣𝑓 𝑛𝑚
=

42,7 × 106 + 17,90 × 21,54 × 103 

39,61

= 1087744,66 

1087745 Joule teoretisk maximal entalpi i rökgaser per nm3 rökgaser 
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3.4.4 

𝑄𝑎𝑣𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔 = 1,807231𝑀𝐽 ≈ 1807𝑘𝐽 

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔 = 309,872𝐾𝑗 

𝑄𝑣å 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔 (𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡) = 1,179 × 2797,08 = 3297,757𝑘𝐽 

𝑄𝑎𝑣𝑔 + 𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡 (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑒𝑙) =  1807,23 + 309,872 = 2117,1𝑘𝐽 

Används värmeväxlare Verkningsgrad: 

Sensibel energi: 60 % 

Latent energi:   50 % 

Vatten & bränsleförbrukning hämtas från månadsrapport. (AB, 2014) 

𝑄𝑣𝑒𝑟𝑘. = 0,6 × 2117,1𝑘𝐽 + 0,5 × 3297,76𝑘𝐽 = 2919,14𝑘𝐽 

𝑄𝑣𝑒𝑟𝑘.× 𝑀𝑏 = 2919,14 × 1165 = 3400798,1𝑘𝐽 

𝑄ℎ20 = 19133,03𝑘𝑔 × 42,0364𝑘𝐽 = 804283,15𝑘𝐽 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑣𝑒𝑟𝑘.× 𝑚𝑏 + 𝑄ℎ20 = 4205081,802𝑘𝐽 

𝑄𝑡𝑜𝑡

𝑚ℎ20
=

4205081,802𝑘𝐽

19133,03𝑘𝑔
= 219,781𝑘𝐽 

Temperatur hämtas från tabell  52,5°C 

 

Uträkning av nya bränsleförbrukning/dygn 

∆𝑖 = 2776,21 − 42,0364 = 2734,2736𝑘𝐽/𝑘𝑔 

∆𝑖 = 2776,21 − 219,781 = 2556,529𝐾𝑗/𝑘𝑔 

 

2734,2736𝑘𝐽 × 19133,03𝑘𝑔

42,7 × 103𝑘𝐽 × 1165𝑘𝑔 × 0,8836(𝜂)
=

2556,529𝑘𝐽 × 19133,03𝑘𝑔

42,7 × 103𝑘𝐽 × 𝑋 × 0,8836(𝜂)
 

𝑋 = 1089,267835𝑘𝑔 
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1165𝑘𝑔 − 1089,26783𝑘𝑔 ≈ 75,7𝑘𝑔/𝑑𝑦𝑔𝑛 

75,7

0,86
= 88,06𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑑𝑦𝑔𝑛 

Räknas sedan ut pris sparat med hjälp av en faktura från Magnihill. (SOAB, 2015) 

88,06𝑙

1000
× 8369 𝑘𝑟/𝑚³ ≈ 736,97𝑘𝑟/𝑑𝑦𝑔𝑛 

736,97𝑘𝑟 × 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ≈ 268995,56𝑘𝑟/å𝑟  (365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) 

737,97 × 300 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 221391𝑘𝑟 / å𝑟 (300 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) 

Det minskade koldioxidutsläppet räknas ut med hjälp av datablad från Preem. (Preem, 2004) 

Där 2,69 är mängden CO2 i kg per liter olja. 

88,06 × 365 × 2,69 = 86,46 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2/å𝑟 

Med en gammal rökgaskylar offert, hämtas inköpspriset på 535.322kr. (Wallberg, 2012) 

535322𝑘𝑟

268995,56𝑘𝑟 (365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)
= 1,99å𝑟 

535322𝑘𝑟

221391(300 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)
= 2,42å𝑟 
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3.5 

Gasol:  46,4MJ/Kg (Preem Gas AB, 2015) 

6,476Kr/Kg (Hallberg, Gasolpris - EON, 2015)  

3Kg CO2/Kg Bränsle (Preem Gas AB, 2015) 

EO: 42,7MJ/Kg (Preem, 2004)  

9,731Kr/Kg (SOAB, 2015) 

3,13Kg CO2/Kg Bränsle (Preem, 2004) 

1355l/dygn (Almgren, Datainsamling, 2015) 

1355 × 0,86 × 42,7 = 𝑋 × 46,4 → 𝑋 = 1072,37𝐾𝑔 

Kostnad per dygn: 

Gasol: 1072,37 × 6,476 = 6944,66𝐾𝑟 

EO: 1355 × 0,86 × 9,73139 = 11329,9887𝐾𝑟 

∆𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 11339,9887 − 6944,66 = 4395,32𝐾𝑟  

4395,32 × 300 = 1318,6𝐾 𝐾𝑟 

4395,32 × 365 = 1604𝐾 𝐾𝑟 

En omräkningskonstant beräknas mellan oljan och gasolens värmevärde. 

EO->Gasol 42,7 = 𝑋 × 46,4 → 𝑋 = 0,920258207 

①Rökgaser: 0,920258207 × 75,7 = 69,66𝐾𝑔 

②Städtank->Blanchör: 0,920258207 × 15,959 = 14,69𝐾𝑔 

③Slisk: 0,920258207 × 54,062 = 49,75 𝐾𝑔 

 

① 69,66 × 6,476 = 451,118𝐾𝑟/𝐷𝑦𝑔𝑛 135,3KKr/164,7KKr (300/365 dagar) 

208,98Kg CO2/Dygn  62,7Ton/76,3Ton CO2 (300/365 dagar) 

②14,69 × 6,476 = 95,13𝐾𝑟/𝐷𝑦𝑔𝑛  28,5KKR/34,7KKr (300/365 dagar) 

44,07Kg CO2/Dygn  13,2Ton/16,1Ton CO2 (300/365 dagar) 

③54,062 × 6,476 = 322,181𝐾𝑟/𝐷𝑦𝑔𝑛  96,7KKr/117,6KKr (300/365 dagar) 

149,25Kg CO2/Dygn  44,8Ton/54,5Ton CO2 (300/365 dagar) 

 



 

59 
 

①
535322

135300
= 3,956å𝑟 (300 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)  

①
535322

164700
= 3,256å𝑟 (365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)  

②
250000

96700
= 2,585å𝑟 (300 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)  

②
250000

117600
= 2,126å𝑟 (365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)  
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Bilaga 2: Uppdrag/direktiv
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Bilaga 3: Intyg Miljöbron.
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Bilaga 4: Rökgasanalys. 
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Bilaga 5: Ärtproduktion/Oljeförbrukning. 

Datum Produkt Pr.h Netto Brutto Svinn MätarställningOljeförbr. O/100 kg (B) O/100 kg (N)

127206

20140702 Ärter 1,0 600 600 0,0% 127206 0

20140703 Ärter 4,0 4 425 4 425 0,0% 127856 650 14,69 14,69

20140704 Ärter 3 3 777 3 777 0,0% 128212 356 9,43 9,43

20140707 Ärter 8 10 200 10 200 0,0% 128561 349 3,42 3,42

20140708 Ärter 8 9 000 9 000 0,0% 128846 285 3,17 3,17

20140709 Ärter 16 23 925 23 925 0,0% 129434 588 2,46 2,46

20140710 Ärter 10 11 625 11 625 0,0% 129720 286 2,46 2,46

20140711 Ärter 13 15 050 15 050 0,0% 130137 417 2,77 2,77

20140712 Ärter 11 14 350 14 350 0,0% 130597 460 3,21 3,21

20140714 Ärter 13 16 475 16 475 0,0% 131189 592 3,59 3,59

20140715 Ärter 15 18 350 18 350 0,0% 131452 263 1,43 1,43

20140716 Ärter 15 22 275 22 275 0,0% 131452 0 0,00 0,00

20140717 Ärter 15 16 550 16 550 0,0% 132352 900 5,44 5,44

20140718 Ärter 15 13 475 13 475 0,0% 132685 333 2,47 2,47

20140719 Ärter 13 14 575 14 575 0,0% 133075 390 2,68 2,68

20140721 Ärter 15 21 450 21 450 0,0% 133622 547 2,55 2,55

20140722 Ärter 15 22 377 22 377 0,0% 134125 503 2,25 2,25

20140723 Ärter 15 22 938 22 938 0,0% 134600 475 2,07 2,07

20140724 Ärter 15 22 260 22 260 0,0% 135114 514 2,31 2,31

20140725 Ärter 15 23 450 23 450 0,0% 135632 518 2,21 2,21

20140726 Ärter 13 18 350 18 350 0,0% 136084 452 2,46 2,46

20140727 Ärter 13 19 650 19 650 0,0% 136600 516 2,63 2,63

Totalt ärter 340 102 340 102 8 744 2,57 2,57

20140804 Potatis 18 23 650 30 963 23,6% 137951 1351 4,36 5,71

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Uppföljning oljeförbrukning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning

Körning utan ångskalning
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