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Sammanfattning  
 

SAPA:s goda tillgång på spillvärme har varit grunden för detta arbete. Förfrågan om 

energiinnehåll i kylvattnet och möjliga användningsområden har legat som föremål för 

arbetet. Tillgången på spillvärme har varit större än behovet i de tre följande ett närliggande 

fjärrvärmenät, fabrikens lokaluppvärmning samt förgasning av gasol till fabrikens 

produktion. Medeleffekten som finns tillgängligt i SAPA:s kylvatten ligger på 1,7 MW och 

medeltemperaturen på kylvattnet är 41°C. Det totala effektbehovet vid dimensionerande 

utetemperatur för fjärrvärmenätet, lokalerna och förgasning av gasol ligger på cirka 1,6 MW. 

Då temperaturerna i kylvattnet är för låga för att kunna utnyttjas direkt i det befintliga 

uppvärmningssystemet för fabriken och för fjärrvärmenätet är en uppgradering nödvändig. 

Fjärrvärmenätet har de högsta temperaturkraven med en framledningstemperatur på 100°C 

vintertid. För att göra dessa relativt höga temperaturlyft har en värmepump av hybridtyp 

visat sig vara ett bra alternativ då den kan ge ett relativt högt COP. Nackdelen med 

värmepumpar av hybridtyp är att de måste för närvarande skräddarsys och blir på så sätt 

dyra. Investeringar som behövs göras för att utnyttja en stor del av spillvärmen blir stora då 

värmepump och kulvertläggning ger höga investeringskostnader som leder till långa pay off – 

tider eftersom ersättningen för spillvärme är lågt.   

Abstract  
SAPA´s resource of waste heat is the basis for this thesis to investigate the possibility of 

energy assets in their cooling water and possible uses for it. The energy in the waste water is 

greater than the current need which has three uses which are (1) heating the factory, (2) 

converting liquid propane to propane gas and (3) local domestic heating. The average energy 

load that is available is 1, 7 MW and the average temperature in the cooling water is 41°C. 

The total energy load at dimensioning out side temperature is approximately 1,6 MW for the 

three current uses. The temperature is currently too low to be used directly in the existing 

systems so an upgrade is needed. The district heating has the highest temperature 

requirements at 100°C in the winter. To reach the relatively high temperatures required a 

hybrid heat pump proves to be a suitable solution due to a good Coefficient of Performance 

(COP). The disadvantage is that at the moment hybrid heat pumps have to be tailor made 

and are therefore very expensive. The investment required to extract  the most amount of 

surplus energy is large due to the expensive tailor made hybrid  heat pumps and the high 

cost of laying underground heat transferring pipes which leads to long pay off times as the 

value of surplus heat from waste water is low.  



2 
 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 1 

Abstract ...................................................................................................................................... 1 

1. Introduktion............................................................................................................................ 4 

1.2 Mål .................................................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................... 4 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 5 

2.1 Kylvatten ........................................................................................................................... 5 

3. Möjliga användningsområden för spillvärme från SAPA ....................................................... 7 

3.1 Fjärrvärmenätet i Holsbybrunn ........................................................................................ 7 

3.2 Lokal uppvärmningsbehov ............................................................................................... 7 

3.3 Elpannor ........................................................................................................................... 7 

3.4 Förgasning av gasol .......................................................................................................... 7 

4. Åtgärdsförslag ........................................................................................................................ 8 

4.1 Val av värmepump............................................................................................................ 8 

4.2 Effekt ................................................................................................................................ 8 

4.3 Värmepump ...................................................................................................................... 8 

4.4 Värmepump av kompressor typ ....................................................................................... 9 

4.5 Ett steg .............................................................................................................................. 9 

4.6 Flera steg ........................................................................................................................ 10 

4.7 Kondensor ...................................................................................................................... 13 

4.8 Förångare ....................................................................................................................... 13 

4.9 Värmeöverföring i värmeväxlare .................................................................................... 13 

4.10 Tryckfall i värmeväxlare ................................................................................................ 15 

4.11 Stryporgan .................................................................................................................... 15 

4.12 Deplacementskompressor ........................................................................................... 16 

4.13 Olika kompressorinneslutningar .................................................................................. 17 

5. Absorbtionsvärmepump ....................................................................................................... 18 

5.1 Termisk kompressor ....................................................................................................... 18 

6. Hybridvärmepump ............................................................................................................... 19 



3 
 

7. Fjärrvärme ............................................................................................................................ 20 

7.1 Dimensionering .............................................................................................................. 20 

8. Ekonomi ................................................................................................................................ 21 

9. Diskussion ............................................................................................................................. 23 

10. Slutsats ............................................................................................................................... 24 

11.  Referenser ......................................................................................................................... 25 

 

  



4 
 

 

1. Introduktion 

 

 SAPA är en av världen största tillverkare av strängpressade aluminiumprofiler. Företaget 

grundades 1963 i Vetlanda och har sedan dess vuxit till ett multinationellt företag med 

grenar över nästan hela världen. SAPA har flera fabriker i Vetlanda och i området Sjunnen 

strax utanför har de ett smältverk.   

I tillverkningen blir det materialspill på cirka 20 % när göten pressas till profiler. Detta skrot 

är värdefullt för företaget eftersom det kan återvinnas med en energiinsats på cirka 5 % 

jämfört med att framställa nytt aluminium ur råmaterial. I smältverket smälts det insamlade 

skrotet och gjuts till nya göt som kan pressas till nya profiler. 

Energi i form av gasol och el används när nya göt gjuts och sedan pressas till profiler. 

Gasolen används för att smälta metallen och sedan hålla den i flytande form. Elen används 

till stor del i en homogeniseringsugn, men även vid andra processer till exempel förvärmning 

innan pressning. Vid gjutningen avgår en stor andel energi med kylvatten och rökgaser. 

1.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att utreda mängden energi i kylvattnet med 

kvantifierande beräkningar och ge förslag till möjliga användningsområden för energin.   

1.3 Avgränsningar 

Det finns flera outnyttjade energikällor i form av spillvärme på fabriken i Sjunnen. Detta 

examensarbete avgränsas till att undersöka möjligheterna att ta tillvara energi från 

kylvattnet. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Kylvatten 

Den värmemängd som tillförs i SAPA:s kylvatten kommer från gjutningsprocessen där 

aluminiumet ska kylas för att stelna till stavar. De pressas sedan till nya profiler. 

För att inte stelningsprocessen ska få för varmt vatten finns ett öppet kylsystem (se fig. 1).  

De två kyltornen kyler kylvattnet i en vattencistern på 600 m3 (se fig. 1). Cisternen fungerar 

som en bufferttank för kylvattnet. 

Energin som finns i kylvattnet bestäms av temperaturdifferensen och massan (  

       ). Temperaturen i gjutgropen varierar mellan cirka 30 och 50 grader och har ett 

medelvärde på cirka 41 grader mätt över ett dygn (se fig. 2). 

Vattenflödet genom kyltornen och temperaturdifferensen har uppmätts. Därefter har 

effekten beräknats. Medeleffekten som kyls bort i krets A är cirka 1,7 MW [1]. 
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Figur 1: Principskiss över gjutninganläggning[1] 
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Figur 2: Kylvattnets temperaturvariation i gjutgropen mätt över ett dygn [1] 
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3. Möjliga användningsområden för spillvärme från SAPA 
 

3.1 Fjärrvärmenätet i Holsbybrunn  

Cirka 1,5 kilometer från smältverket i Sjunnen har Vetlanda Energi och Teknik AB (Vetab) ett 

mindre fjärrvärmenät. Toppeffektbehovet i fjärrvärmenätet är cirka 1 MW på vintern och 

100 kW på sommaren. Den totala producerade energimängden är cirka 4,5 GWh per år [2] 

Temperaturerna i detta nät är säsongsberoende. Vintertid ligger framledningstemperaturen 

på cirka 100 grader och returen på cirka 45 grader. På sommaren ligger temperaturen ut på 

cirka 75 grader och returen på cirka 40 grader [3]. Framför allt framledningstemperaturerna 

styrs utifrån utetemperaturen. 

  

3.2 Lokal uppvärmningsbehov 

Fabriken har olika behov av värme som i dag täcks med hjälp av el. Spillvärme används i dag 

för att värma vissa lokaler men även som förvärmning i vissa processer. Men stora behov 

återstår, 570 kW vid dimensionerande utetemperatur [1].  

 

3.3 Elpannor  

Det finns i dag tre elpannor som sköter lokaluppvärmningen. De varierar i effekt och 

utnyttjandetid. De två största pannorna har en installerad effekt på 225 kW vardera och den 

tredje för uppvärmning har en installerad effekt på 120 kW. Genom loggning har de två 

större pannorna visat ett årligt energibehov på 1100 MWh/år. En uppskattning av den 

mindre pannans behov är cirka 120 MWh/år [1]. Totalt blir energibehovet för pannorna cirka 

1,22 GWh/år. 

 

3.4 Förgasning av gasol  

Idag används ett separat värmesystem för att förgasa gasolen. Detta system använder nu en 

elpanna som värmer upp vatten till cirka 80 grader, vilket sedan cirkuleras mot en förångare 

som förgasar gasolen. Energin som krävs för förgasningen har loggats och uppskattas till 

cirka 800 kWh/dygn under produktion. Det ger en energimängd på 264 MWh/år och en 

medeleffekt på cirka 33 kW [1].   
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4. Åtgärdsförslag  

 

4.1 Val av värmepump 

För att kunna pumpa ut värme i främst fjärrvärmenätet måste temperaturen ligga på upp 

mot 100 grader på framledningen vintertid [3]. För nuvarande lokaluppvärmnings system 

ligget temperatur kravet på 80 grader. För att nå användbar nivå kan olika typer av 

värmepumpar användas.  

4.2 Effekt 

Det sammanslagna behovet av fjärrvärmenätet och lokaluppvärmning kräver en maxeffekt 

på 1,57 MW. Behov som är inräknade är behoven från fjärrvärmenätet och från fabrikens 

uppvärmning. Varaktighetsdiagrammet (se fig. 3) visar det normalårskorrigerade 

effektbehovet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Värmepump 

Värmepumpar av kompressionstyp kan användas för att transportera energi från 

lågtemperatur till högtemperatur. Detta sker med ett köldmedium där huvuddelen av 

energimängden avges och upptas med fasomvandling. På detta sätt överförs värmeenergi 

från köldbäraren till värmebäraren med energi tillskott från kompressorn. 

För så hög COP (Coefficient Of Performance) som möjligt ska temperaturskillnaden mellan 

förångningstemperatur och kondenseringstemperatur vara så liten som möjligt. 

Figur 3: Normalårskorrigerat effektbehov  
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4.4 Värmepump av kompressor typ 

En värmepump av kompressionstyp är i sin 

enklaste principiella form uppbyggd av 

kompressor, förångare, kondensor och 

stryporgan (se fig. 4). 

Värmeenergi bortförs från köldbäraren till 

köldmediet i förångaren genom att 

köldmediet förångas. För att energi ska 

flyttas måste köldbärarens temperatur 

överstiga köldmediets kokpunkt. Ofta väljs 

ett köldmedium så att förångningstrycket 

vid aktuell temperatur överstiger 1 bars 

absoluttryck. Övertrycket minskar risken 

för läckage in i systemet. Köldmedieångan 

komprimeras i kompressorn för att öka 

kondenseringstemperaturen i kondensorn.  

I kondensorn överförs främst värmeenergi från köldmediet till värmebäraren genom 

kondensering. För att detta ska ske behöver temperaturen på värmebäraren vara lägre än 

kondenseringstemperaturen för köldmedieångan.  

 

 

4.5 Ett steg  

En värmepump konstruerad i ett steg använder 

enbart de fyra grundläggande komponenterna (se 

fig. 4). För att se hur köldmediets egenskaper 

förändras kan kretsprocessen (se fig. 5) ritas in i ett 

logp-i diagram (se fig.6). 

 

 

Kondensor 

Förångare 

Stryporga

n 

Kompressor 

Värmebärare 

Köldbärare 

i 

p 

Figur 4: Principskiss för ett stegs värmepump av kompressor typ 

Figur 5: Processen för enstegs värmepump av 
kompressor i ett logp-i diagram  
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Figur 6: log p-i diagram för energibäraren HFC-134a[8] 

 

  

4.6 Flera steg  

För att erhålla högre COP än vid ett 

steg kan värmepumpen utformas i 

två eller flera steg samt utrustats 

med flashavgasare. Den enklaste 

formen visas i figur 7.  

Torrmättad ånga som bildas efter 

stryporgan 1 separeras i 

flashavgasaren och leds in i 

högtryckskompressorns insug. Detta 

är ett sätt att minska den del av 

tryckändringsarbetet som vid en 

enstegsprocess stryps bort. På så 

sätt minskas flödet genom 

lågtryckskompressorn, och 

temperaturen på ångan från flashavgasaren kyler hetgasen från lågtryckskompressorn. 

Resultatet blir att suggastemperaturen till högtryckskompressorn sänks med minskad energi 

åtgång som följd. 

För minsta möjliga tekniska arbete kan för en tvåstegsprocess mellantrycket 

överslagsberäknas med    √       

Kondensor 

Förångare 

Stryporgan 1 

 

Kompressor högtryck  

högtyhögtryck 

Kompressor lågtryck 

Figur 7: Tvåstegsvärmepump av 
kompressor typ med flashavgasare 

Stryporgan 2  

Flashavgasare 
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Vid flera steg bör alla kompressionssteg ha samma tryckförhållande ϕ för minsta möjliga 

tekniska arbete. 

    
    

  
 
 

  

Z = antalet steg 

     = tryck efter sista steget 

 

När tryckförhållandet minskar ges möjlighet till 

ökad isentropisk- och volymetrisk-verkningsgrad 

för deplacementkompressorer.  

Vid    (se fig. 8) avläses hur mycket av 

köldmediet som är förångat. Detta är väsentligt 

att veta för att se hur stor del av köldmediet som 

komprimeras i lågtryckskompressorn.  

För att få fram    behövs temperatur   ,    , 

flödena  ̇ och  ̇  (se fig. 8) 

 ̇         =  ̇          

Ger 

   
 ̇     ̇   
  ̇   ̇  

 

COP för en ideal tvåstegsprocess är (se fig. 8,9) 

      
       

    
 

  ̇   ̇         

 ̇           ̇   ̇         
   

 

 

 

                                                

                                           

                                           

                                                    

                                                      

i 

p 

Figur 8: Tvåstegsprocess för värmepump 
av kompressortyp med flashavgasare 
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Figur 9: Tvåstegsprocess för värmepump 
av kompressortyp med flashavgasare 
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4.7 Kondensor  

Kondensor är en värmeväxlare vars uppgift är att 

överföra värme från köldmediet till värmebäraren. 

Där sker värmeöverföringen huvudsakligen med 

kondensering (se fig. 10). Olika typer av värmeväxlare 

kan användas, till exempel plattvärmeväxlare och 

tubvärmeväxlare.  

 

 

 

4.8 Förångare  

En förångare är en värmeväxlare vars uppgift är att 

genom förångning av köldmediet överföra energi 

från köldbäraren till köldmediet. Olika typer av 

värmeväxlare kan användas som, till exempel 

plattvärmeväxlare och tubvärmeväxlare.  

Δt (se fig. 11) bör väljas så liten som möjligt med 

avsikt att minska den logaritmiska medeltemperatur 

differensen (behandlas utförligare i kommande 

avsnitt) för att därmed minska exergiförlusterna. 

 

4.9 Värmeöverföring i värmeväxlare 

Temperaturen i värmeväxlaren minskar från den 

varma sidan till den kalla. (se fig. 12). 

          är värmeövergångskoefficienter med 

enheten 
 

    
 

α på båda sidorna beräknas genom att addera med 

            
(        är oftast försumbar). α är 

således ett mått på hur väl värmen överförs mellan 

vätska och vägg och är beroende på många 

faktorer som väggytans form, fluidens egenskaper 

m.fl. För att beräkna värmeövergångskoefficienten 

används dimensionslösa tal och likformlighetslagar 

för värmeöverföringen används. Utifrån de lagarna 

har det sedan teoretiskt eller experimentellt 

Figur 10: Kondensor(utan tryckfall) 
för ett azeotropiskt köldmedium 

Köldmedie 

Värmebärare 

T hetgaskylning 

underkylning 

kondensering 

Figur 11: Förångare (utan tryckfall) 
azeotropiskt köldmedium 

Köldmedie 

Köldbärare 

T 

överhettning 
Δt 

λ 

δ 

𝑡𝑣 

𝑡𝑘 

𝑡  𝑡  

𝛼𝑣 

𝛼𝑘 

𝑃  𝑃  

Figur 12: Temperatur minskning i värmeväxlare, Det blå fältet 
representerar skiljeväggen mellan den varma och kalla sidan. 
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fastlagts funktionssamband för olika geometrier.  

För att beräkna effekten som går från det varma mediet till det kalla beräknas först 

överföringen från det varma mediet till skiljeväggen.  

               

Sedan beräknas effekten genom skiljeväggen 

    
 

 
          

Till sist beräknas effekten från skiljeväggen till det kalla mediet genom  

                

De tre beräkningarna kan slås ihop till en beräkning  

               

I den sammanslagna ekvationen är k en värmegenomgångskoefficient som tar hänsyn till 

värmeövergångsförhållandena på båda sidorna och värmeledningen genom skiljeväggen. K-

värdet beräknas med följande ekvation  

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
  

och har samma enhet som α dvs. 
 

    
 

Temperaturdifferensen mellan        varierar längs värmeväxlaren (se fig. 8, 9). För att ta 

hänsyn till detta beräknas en logaritmisk 

medeltemperatur som ersätter         

Den genomförda effekten kan beskrivas 

         

 

Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen    

beräknas på följande sätt 

   
      

  
  

   

  

 

 

𝜗  

𝜗   

T 

Figur 12: Temperaturdifferenser 
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4.10 Tryckfall i värmeväxlare 

Vätskesidans tryckfall beror på flödet. Ett ökat flöde ger större tryckfall och leder till ökad 

pumpeffekt. Tryckfallet leder även till en högre värmeledningskoefficient. Dessa två faktorer 

måste vägas mot varandra. Även ett ökat tryckfall på köldmediesidan ger en högre 

värmeöverföringskoefficient. Men ökat tryckfall skall vägas mot att det minskar den 

logaritmiskamedeltemperaturdifferensen under förångning samt kondensering för en 

motströms värmeväxlare. Detta kan i diagrammet över köldmediet (se fig. 13,14) ses på 

lutningen av linjen, där den streckade linjen visar temperaturen på köldmediet utan tryckfall. 

  

 

 

 

 

4.11 Stryporgan 

Stryporganets uppgift är att reglera massflödet så att önskad tryckdifferens upprätthålls. 

Stryporganet kan vara av olika typer, till exempel lågtrycksflottör, högtrycksflottör, kapilärrör 

samt termostatisk expansionsventil eller elektronisk expansionsventil. Fastastryporgan, som 

kapillärrör är gjorda för fasta belastningar. Om belastningen varierar behövs en reglerbar 

ventil exempelvis flottör samt termostatisk- och elektronisk expansionsventil. Termostatiska 

expansionsventiler styrs av köldmediets överhettning. Elektroniska expansionsventiler styrs 

av signaler från en trycktransmitter och en temperatursensor, vilket ger dem fler 

frihetsgrader. 

 

 

 

Köldmedie 

Värmebärare 

T 
Hetgaskylning 

 

Underkylning 
Köldmedie 

Köldbärare 

T 

 

Överhettning 

figur 13: Kondensor(med tryckfall) för ett azeotropiskt 
köldmedium, den streckade linjen är utan tryckfall. 

figur 14: Förångare(med tryckfall) azeotropiskt 
köldmedium, den streckade linjen är utan tryckfall. 
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4.12 Deplacementskompressor 

En deplacementskompressor ökar trycket på gasen genom att minska gasens innesluta 

volym. Tre vanliga typer av deplacementskompressorer är kolv-, skruv- och 

scrollkompressorer. Vid större flöden förekommer även kompressorer av turbotyp. 

Övergripande val av kompressor typ kan göras med det specifika varvtalet. Specifika 

varvtalet är ett enhetslöst tal som kan beräknas med följande beräkningar. 

                        
 ̇

 
 

 
 
 

   

            

 ̇                
 

 ⁄  

                   

För deplacementskompressorer används tre olika typer av verkningsgrader. 

Mekanisk verkningsgrad beskriver friktionsförluster i form av lagerförluster m.fl.  

Volymetrisk verkningsgrad som kan beskrivas som fyllnadsgrad och påverkar massflödet. 

Den volymetriska verkningsgraden ges av tillverkaren och minskar vid ökat tryckförhållande.  

Isentropiska verkningsgraden är det ideala kompressorarbetet enligt en isentrop dividerat 

den verkliga. 

   
             

               
 

      

     
 

Uppskattande beräkningar kan göras med den Isentropiska 

verkningsgraden men då måste det tas hänsyn till att den varierar 

beroende på tryckförhållandet. Trots detta används isotropa beräkningar i 

praktiskt och förenklade syften. 

  

  
  

  

  
 
   

 ⁄  

                   
  

  
   för en perfekt gas (  och    är konstanta). 

Beräkningen kan även göras med en polytropexponent som ges av 

tillverkaren. Polytropexponenten är oberoende av tryckförhållandet. 

𝑇 ,𝑃  

𝑇 ,𝑃  

Figur 15: Kompressor 
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 ⁄  

                   

                     (     )          

Total isentrop verkningsgrad kan fås av tillverkaren, vilken tar hänsyn till verkningsgraden för 

elmotorn, den isentropa verkningsgraden för kompressorn och den mekaniska 

verkningsgraden för kompressorn.  

   =             

                                 

                            

                            

 

4.13 Olika kompressorinneslutningar 

I en hermetiskt sluten kompressor är kompressorn och elmotorn sammanbyggda i en 

svetsad inneslutning och kan inte monteras isär. Den kyls till stor del av suggasen. Detta 

leder till att värme transporteras från motorn till suggasen och bidrar till ett större arbete.  

För en öppen kompressor är motorn utanför inneslutningen och driver kompressorn via en 

kraftöverföring med drivaxel eller drivremmar. Eftersom motorn sitter utanför 

inneslutningen överförs ingen värme från motorn till suggasen och arbetet ökar inte. Men 

den mekaniska verkningsgraden kan minska beroende på drivöverföringens utformning.  

En semi-hermetisk kompressor kan ses som en blandning av hermetiskt sluten och öppen 

kompressor då den är hermetiskt sluten men går att montera isär.       
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5. Absorbtionsvärmepump 
 

Skillnaden mellan en absorbtions- och en kompressordriven-värmepump är den termiska 

kompressorn (se fig. 16) som ersätter den mekaniska kompressorn samt att 

absorbtionsprocessen används kombinationen köldmedie och lösningsmedel. En vanlig 

kombination är vatten som lösningsmedel och ammoniak som köldmedie. Ett annat par är 

Litiumbromid som lösningsmedel och vatten som köldmedie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Termisk kompressor 

Absorbatorns uppgift är att suga ut köldmedieångan från förångaren genom att ångan 

absorberas i lösningsmedlet. Absorbtionen är en exoterm reaktion. Lösningen som pumpas 

från absorbatorn till kokaren kallas stark lösning på grund av den höga 

köldmediekoncentrationen. Absorbatorn kan kylas för att öka absorptionen av köldmedium 

vilken resulterar i ett högre COP. 

Den starka lösningen pumpas från absorbatorn till kokaren där köldmediet destilleras. Den 

svaga lösningen (kallas så på grund av låg köldmediekoncentration) återförs till absorbatorn. 

Mellan kokaren och absorbatorn sitter en värmeväxlare som överför värme från den svaga 

lösningen till den starka. Detta är viktigt för att öka COP. 

Kondensor 

Förångare 

Vätskeavskiljare 

Kokare 

Absorbator 

 

Pump 

Termisk kompressor 

Figur 16: Principskiss Absobtionsvärmepump 
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6. Hybridvärmepump 
 

En hybridvärmepump är en blandning av 

kompressordrivenvärmepump och absorbtionsvärmepump 

och använder likt en absorptionsvärmepump en 

kombination av köldmedie och lösningsmedel. Värme 

avges när köldmediet löser sig i lösningsmedlet och värme 

upptages när köldmediet avgår från lösningen, således är 

detta beroende av temperatur och tryck. Ökat tryck och 

lägre temperatur ökar koncentrationen av köldmedium i 

lösningsmedlet och tvärt om. Värmeavgivningen och 

värmeupptagningen kommer att ske vid förändrad 

temperatur (glide). I hybridvärmepumpen kan gliden både 

i absorbatorn och deabsorbatorn styras oberoende av 

varandra, vilket gör det möjligt att anpassa gliderna mot 

temperaturförändringen hos värmebärare och köldbärare. 

Denna anpassning gör det möjligt att minska den 

logaritmiska medeltemperaturdifferensen så att 

exergiförluster i samband med värmeöverföringen blir 

små. Exergiförlusterna i värmeväxlarna för 

hybridvärmepump kan bli mycket mindre än för den 

kompressordrivna. I bästa fall kan för en kompressordriven 

värmepump den utgående värmebärartemperaturen bli 

samma som kondenseringstemperaturen, men även vid 

denna dimensionering är den logaritmiska 

medeltemperaturdifferensen högst väsentligt större 

än noll vilket kan se i figur 18. Hybridvärmepumpen 

har också ett lägre kompressionsförhållande än den 

kompressordrivna värmepumpen. Detta ger högre 

verkningsgrad och möjlighet till större 

temperaturlyft.   

 

 

 

 

 

 

Deabsorbator 

Absorbator 

Figur 17: Principskiss för Hybridvärmepump 

Köldmedie 

Värmebärare 

T 

Figur 18: Minimerad logaritmisk medeltemperatur för 
kondensor i en kompressionsvärmepump. 
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7. Fjärrvärme  
 

7.1 Dimensionering  

 

DN 80 har i föreliggande studie valt som servisledning mellan SAPA och det befintliga 

fjärrvärmenätet då denna dimension har en tillräcklig kapacitet. Antagandena är baserade 

på Svenskfjärrvärmes rapport [5]. DN 100 har studerats och anses inte vara nödvändig då 

denna är optimerad för större effekter och tryckförlusterna jämfört med DN 80 är marginellt 

mindre. Även DN 65 har studerats men uteslutits, eftersom prisskillnaden mellan DN 65 och 

DN 80 är marginell. DN 80 har även en viss överkapacitet vilket ger marginaler vid 

utbyggnad.  

Följande beräkningar har gjorts för att ta fram den erfordrade pumpeffekten:  

 Flödet i DN 80 vid 1 MW och Δ55t har beräknats enligt följande: 

Innerdiameter= 82,5 mm, Tvärsnittsarea=0,0053   

            ̇  
 ̇

     
 

    

 ,     
  ,        

             ̇  
 ̇

 
  ,         

                  
 ̇

 
  ,      

Strömningsmotståndet blir 

    
 

  
 

  

  
   [mVp] 

  hämtas ur Moody´s diagram med hjälp av Re och ε/d. Den kinematiska viskositeten har 

hämtats ifrån [9], ytråheten ε har tagits från [7]. 
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Detta ger λ=0,023 
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 ,   

   ,  
  ,      mVp/m 

Uppfordringshöjd för hela servisledningen utan engångsmotstånd blir  
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 ,                ,      

Engångsmotstånden, böjar, skarvar med flera, uppskattas till 10 % utöver motståndet i de 

raka rören[6]. Så det totala uppfodringstrycket kan uppskattas till 30,7 mVp. 

Pump effekten beräknas 

     ̇         ,    ,       ,   ,     

Pumpverkningsgarden uppskattas till 85 % och elmotorverkningsgrad till 85 %. Detta leder 

till ett totalt erfordrat effektbehov på 1,8 kW. 

8. Ekonomi 
 

Värmebehovet för fjärrvärmenätet och uppvärmningen av fabrikens lokaler vid 

dimensionerade utetemperatur samt förgasning av gasolen blir effektbehovet 1,6 MW, de 

olika effektbehoven beskrivs i 

kapitel 3. För en mindre 

investeringskostnad med 

dimensionering enligt 

varaktighetsdiagrammet som finns 

i kapitel 4 kan värmepumpen 

dimensioneras med normal praxis 

till effekt på 1,0 MW och efter 

integrering uppskattas täcka cirka 

85 % av uppvärmningsbehovet för 

både lokaler, fjärrvärmenätet 

samt förgasningen av gasolen. 

Men då måste toppbehovet täckas av befintliga 

system. Investeringen är uppdelad i två delar 

hybridvärmepumpen och 

transitledning från SAPA till 

fjärrvärmenätet. I denna 

investering tas inte pumpenergin 

och investeringskostnaden för 

transitledningens cirkulationspump 

med, då denna är relativt liten 

enligt beräkningarna i 7.1. 

Enligt offert från Hybridenergy 

kommer en värmepump av 

hybridtyp med effekten 2 MW kosta 

Figur 19: Årligförtjänst med topplast 

Figur 20: Payoff med topplast 
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nyckelfärdig 6,5 miljoner kr. Offerten är 

på en hybridvärmepump i två steg. 

En transitledning har enligt rapporten 

kulvertkostnader 2007 [5] uppskattas till 

ett pris på cirka 4,5 miljoner kr. Sträckan 

på ledningen har uppskattats till cirka 

1500 m då den lämpligen dras längs en 

väg för att minska kostnaderna på 

kulvertläggningen. Enligt rapporten 

kommer en sådan kulvertläggning att ha en 

totalkostnad på 3000kr/m kulvert. Den totala 

investeringen ligger på cirka 11 miljoner 

kr för att täcka hela 

uppvärmningsbehovet för fjärrvärme 

och fabrikens lokaler. Den årliga 

förtjänsten varierar med priset på 

spillvärmen. I diagram (se fig. 19) visas 

förtjänsten för ett normalårskorrigerat 

värmebehov för fjärrvärmenätet. 

Diagrammet förutsätter ett fast elpris på 

0,60 öre/kWh [1]. Den sålda 

värmemängden är baserad på ett normalårsbehov 

för det befintliga fjärrvärmenätet med 20 % [7] 

totalförlust. Förlusterna i transitledningen mellan SAPA och Vetabs fjärrvärmenät är 

försumbara, payoff-diagrammet (se fig. 20) är baserat på den totala förtjänsten (se fig. 19), 

besparingen som görs vid fabrikens lokaluppvärmning och förgasning av gasol. 

Vid minskning av Värmepumpens kapacitet till 1 MW minskar investeringen 

(uppskattningsvis till 9 miljoner kr) och intäkterna från fjärrvärmenätet (se fig. 21) då 

lokalernas uppvärmingsbehov prioriteras. De nya payoff tiderna har då förkortats (se fig. 22). 

 

 

 

 

  

Figur 21: Årlig förtjänst utan topplast 

figur 22: Payoff utan topplast 
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9. Diskussion  
 

Att nyttja fjärrvärmenätet för spillvärmen ger möjlighet att kunna använda så stor del av 

spillvärmeflödet som möjligt. Men det är även fjärrvärmenätet som sätter det största 

temperaturkravet, och möjligheten att sänka temperaturkraven vintertid är små eftersom en 

omdimensionering av hela fjärrvärmenätet anses orimlig.  

Det finns osäkerheter i de ekonomiska beräkningar då uppskattningar har gjorts. 

Osäkerheterna ligger till stor del i investeringskostnaderna för värmepump då priser för lägre 

effekt saknas. Kulvertläggning som kan vidare skilja sig från uppskattningarna då tabellerna 

är oexakta.  

Osäkerheter finns även i loggningen av energiförbrukningen för gasolförgasningen då 

mätningar på detta har get varierat resultat. 

SAPA bör i förstahand undersöka möjligheterna som finns för energieffektivisering. De 

uppvärmningssystemen som används idag kan effektiviseras markant. Det som skulle lan 

övervägas är ventilationen som idag saknar värmeväxling av frånluften. Även utan 

värmeväxling skulle frånluft kunna utnyttjas mer effektivt tillexempel uppvärmning av 

skrothall vintertid, då detta idag inte styrs optimalt.  

När en energieffektivisering är gjord bör möjligheterna att byta uppvärmningssystem 

undersökas närmare. Det finns god potential för alternativa uppvärmningssystem. Det som 

kan övervägas närmare är möjligheterna att använda kylvattnet direkt utan uppgradering. 

Även andra uppvärmningssystem är av intresse. Till exempel en absorbtionsvärmepump där 

den termiska kompressorn är driven av rökgaserna. Vid uppvärmning av endast 

fabrikslokaler kan en enklare typ av värmepump användas då temperaturkraven är lägre. 

Detta minskar investerings kostnaderna. 

Smältverkets rökgaser skulle kunna användas för att tillgodose uppvärmningsbehoven via till 

exempel en rökgasvärmeväxlare. Men att en eventuell ombyggnad av smältugnarna där ett 

oxy-fuel system planeras måste tas i beaktande eftersom det väsentligt minskar energin i 

rökgaserna. Ett sådant system ligger dock utanför ramarna för föreliggande studie. 
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10. Slutsats 
 

SAPA:s möjligheter till energieffektivisering och utbyte till ett effektivare 

uppvärmningssystem för lokaler är goda, stora mängder spillvärme finns tillgängliga. 

Däremot så är de investeringar som krävs för uppkoppling mot fjärrvärmenätet för stora för 

att ge en rimlig payofftid eftersom värdet på den sålda värmen är så låg. Vid möjlig 

avreglering av fjärrvärmenäten i framtiden kan möjligheterna till förtjänst öka och kunna ge 

betydligt kortare payoff tider, då kan denna investering kan motiveras. Förutom ekonomiska 

incitament kan denna typ av investeringar visa SAPA:s vilja att öka sitt gröna tänkande och 

förbättra företagets miljöprofil. 
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