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Abstract 

Sweden’s energy consumption is divided into three major sectors. One of them is the industry 
sector. One third of Sweden’s energy consumption is converted in the industries. The 
chemical industry is one of those industries with great energy needs. This thesis looks into 
energy efficiency in industry, in particular the plastics manufacturing industry. Efficiency 
concerning heat exchangers, their fouling resistance and also pumps. This thesis also relates to 
the industry in the big picture as heat exchangers and pumps are widely used and these has a 
great energy and environmental efficiency. This thesis presents an algorithm especially 
developed for this issue. The thesis has been written by dividing the work into measurements 
and data, implementation and analysis. The result of this thesis is an Excel-sheet that may be 
used to calculate the fouling resistance in a plate heat exchanger.  
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Sammanfattning 

Sveriges energianvändning är uppdelad i tre stora sektorer. Ett av dem är industrin. En 
tredjedel av Sveriges energiförbrukning omvandlas inom industrierna. Kemiindustrin är av 
dem industrier som har stort energibehov. Detta examensarbete tar upp effektivisering inom 
industrin, närmre sett plasttillverkningsindustrin. Effektiviseringen berör värmeväxlare och 
dess foulingresistans och även pumpar. Examensarbetet kan spegla industrin i den stora bilden 
då värmeväxlare och pumpar finns väldigt utspritt och effektiviseras dessa har en stor energi- 
och miljöeffektivisering gjorts. För att energieffektivisera inom detta examensarbete har en 
beräkningsalgoritm tagits fram. Arbetet har delats upp i mätvärden, beräkningar 
genomförande och analys. Resultatet blev en Excel-ark som kan användas för att beräkna 
foulingresistansen i en plattvärmeväxlare.   
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Förord 

Våren 2015 har varit en av de perioder som länge kommer att minnas hos mig. Det har varit 
otroligt lärorikt att skriva ett examensarbete på egen hand i sammarbete med företag.  

Detta hade varit svårt att genomföra utan det stöd jag fått av handledare på högskolan och på 
företaget. 

Jag vill tacka Fredric Ottermo för all tid och genuint intresse i projektet med mig, det har varit 
många diskussioner och intressanta samtal. 

Borealis AB har varit till stort stöd för detta exmensarbete. Jag vill rikta ett stort tack till Erik 
Eriksson och Susanne Eriksson på Borealis i Stenungsund för all hjälp, rundturer i 
anläggningen, ledtrådar och möten ni givit mig.  

Jag vill även tacka andra ingenjörerna på LT/PE3 för intressanta samtal i fikarummet, och 
tack driftpersonalen för er hjälp med mätvärden. 

Halmstad, maj 2015. 

Tawga Marouf 
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Begrepp 

PE Polyeten 

PP Polypropen 

LDPE Low density poly ethene 

HDPE High density poly propen 

LT/PE3 Namn på avdelning 

L303 Extruderingslinje 303 

L301 Extruderingslinje 301 

Polymerisation Kemisk reaktion där monomerer sammanfogas till långa kedjor. 

Polymer Kemiska föreningar som består av monomerer. 

Monomer En enhet och utgångspunkt vid polymerisation 

Extruderingslinjer Processlinje, där processen för plastpellettillverkning sker. 

FV Fjärrvärme 

PV Pelletervatten 

Extruder Komponent som smälter plast. 

Pelletiser Komponent som skär upp plastsmälta till pellets. 
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Notifikation 

Benämning Beskrivning 

Tk1 Kalla flödets inloppstemperatur 

Tk2 Kalla flödets utloppstemperatur 

Tv1 Varma temperaturens inloppstemperatur 

Tv2 Varma temperaturens utloppstemperatur 

∆T Temperaturdifferens, Delta T 

ṁv Varma temperaturens massflöde. 

Q̇ Värmemängd per tidsenhet 

Cv Värmekapacitetsflöde för varm flöde 

Ck Värmekapacitetsflöde för kall flöde 

Cmin Den minsta av Cv, Ck 

Cmax Den största av Cv, Ck 

Cr Cmin/Cmax 

ε epssilon, verkningsgraden 

NTU Termisk längd för värmeväxlare, Number of Transfer units 

K Värmegenomgångstalet 

U Värmegenomgångskoefficient, 

U0 Värmegenomgånskoefficient vid rengord värmeväxlare 

R Resistans, mått på graden av fouling i detta arbete. 

P Effektförbrukning, specifikt för pumparna.  

k kostnaden för att rengöra en värmeväxlare 

𝑘𝑘0 kostnaden för en nyligen rengjord värmeväxlare 

𝑡𝑡0 är intäkter för plastförsäljning då pumparna är igång 
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𝑡𝑡1 Tidsperioden mellan två rengöringar. 

I Intäkter 

𝑖𝑖0 Intäkt per timme 

K Total kostnad 

V Vinst 
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Aktuella formler 

Formel Enhet 

𝜀𝜀 =
�̇�𝑄

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1) 
Verkningsgrad, [%] 

𝜀𝜀 =
𝑇𝑇𝑘𝑘2 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1
𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1

 
Verkningsgrad, [%] 

𝐶𝐶𝑣𝑣 = �̇�𝑚𝑣𝑣 × 𝑐𝑐𝑝𝑝 Värmekapacitetsflöde för varmt 
flöde, [𝑊𝑊

°𝐶𝐶
] 

𝐶𝐶𝑘𝑘 = 𝐶𝐶𝑣𝑣
𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑣𝑣2
𝑇𝑇𝑘𝑘2 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1

 
Värmekapacitetsflöde för kallt 
flöde, �𝑊𝑊

°𝐶𝐶
� 

�̇�𝑄 = 𝐶𝐶𝑣𝑣(𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑣𝑣2) = 𝐶𝐶𝑘𝑘(𝑇𝑇𝑘𝑘2−𝑇𝑇𝑘𝑘1) [W] 

𝐶𝐶𝑟𝑟 =
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

=
𝐶𝐶𝑘𝑘
𝐶𝐶𝑣𝑣

 
Förhållandet mellan 
värmekapacitetsflöden, [-] 

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁 =
1

𝐶𝐶𝑟𝑟 − 1
ln

𝜀𝜀 − 1
𝜀𝜀𝐶𝐶𝑟𝑟 − 1

 

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁 =
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

=
𝑁𝑁𝐾𝐾
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 

[-] 

𝑁𝑁 =
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁

𝐾𝐾
 �

𝑊𝑊
𝑚𝑚2𝐾𝐾

� 

𝑅𝑅 =
1
𝑁𝑁
−

1
𝑁𝑁0

 [-] 

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑘𝑘 𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 [-] 

𝑃𝑃 = 𝑁𝑁 × 𝐼𝐼 [kW] 

𝑘𝑘 = 𝑘𝑘0 + 𝑑𝑑𝑡𝑡 [kr] 

𝐾𝐾 = 𝑘𝑘0 × 𝑡𝑡0 +
1
2
𝑑𝑑𝑡𝑡2 [kr] 

𝐼𝐼 = 𝑖𝑖0 × 𝑡𝑡0 [kr] 

𝑉𝑉 = 𝐼𝐼 − 𝐾𝐾 [kr] 

𝑣𝑣 =
𝐼𝐼 − 𝐾𝐾
𝑡𝑡1

 [kr/h] 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Sveriges energianvändning är uppdelad i tre olika sektorer: industrisektorn, bostäder och 
service, samt transportsektorn [1]. År 2011 stod kemiindustrin för 6 % av industrins 
energianvändning [2] 

Industrin står för en tredjedel av Sveriges energiförbrukning. En del branscher med mer 
omfattande processer kräver mer energi än andra. Inom kemiindustrin används mycket 
elektricitet [3]. I detta examensarbete ligger fokus på värmeväxlare och pumpar. Det speglar 
också industrin i ett större perspektiv där pumpar och värmeväxlare används i stor omfattning 
för olika processer. Av den anledningen är det betydelsefullt att effektivisera dem.  De finns 
pumpar med nästintill kontinuerlig elanvändning beroende på tillverkning av produkter i 
fabriken. Pumpar är en betydande del av elförbrukningen inom svensk industri. Det står för 18 
% av industrins elanvändning och motsvarar 10 TWh [4]. Om man lyckas effektivisera 
elanvändningen ger det i sin tur en betydande ekonomisk besparing till de olika företagen.  

Då pumpar är en viktig komponent inom industrin och likaså värmeväxlare är detta ett viktigt 
område att optimera. Tyngpunkten i detta examensarbete ligger därför på att optimera 
energianvändningen för just dessa delar. Examensarbetet föreslår en metod att hantera ett 
återkommande problem på kemiföretaget Borealis AB1. På Borealis tillverkas plast med hög 
kvalité i stora mängder. En del av produktionen bearbetas i en så kallad extruderingslinje, den 
processlinje där plastpellets tillverkas. Vattensystemet i extruderingslinjen flödar genom och 
kyls i värmeväxlare och dessa sätter igen vilket leder till att värmeöverföringskapaciteten 
minskar.   

Detta examensarbete skrivs under vårterminen 2015 som del av examinationen från 
energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Handledare för detta examensarbete 
har varit Fredric Ottermo från högskolan i Halmstad. Från Borealis har det varit Erik Eriksson 
och Susanne Eriksson.  

Rapporten är uppdelad i flera kapitel där metodbeskrivning är kapitel 2, beskrivning av de 
olika tekniska delarna i kapitel 3, en teoretisk del i kapitel 4, data och diagram i kapitel 5 och 
resultat i kapitel 6. Därefter avslutas rapporten med slutsatser samt diskussion, slutsats och 
vidare undersökning, samt referenser.  

1.2 Problemställning 

På Borealis sker kontinuerlig tillverkning av plastpellets, och man ser vid olika tillfällen 
nedsatt funktion på en del av de tekniska komponenterna. Fokus i detta examensarbete ligger 
på värmeväxlarna i första hand, men också på pumparna i systemet. Det finns flera 
processlinjer som tillverkar plastpelletsen. I dessa finns bland annat värmeväxlare, pump, 
vattentank och extruder. Processvattnet genom linjen tar med sig små plastpartiklar som sätter 

1 Företaget nämns Borealis härefter. 
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sig i värmeväxlaren. Detta minskar värmeväxlarnas verkningsgrad, vilket gör att när 
värmeväxlaren inte kyler det varma flödet ordentligt tas den isär och tvättas. För att processen 
ska kunna vara aktiv längre perioder och man ska kunna förutse när det är optimalt att tvätta 
värmeväxlarna bör man ha en välgrundad algoritm som man går efter. Detta ger ekonomisk 
vinst men också bättre livslängd på värmeväxlare och pumpar. Då blir det också lättare att 
förutse kostnaden för tvätt av värmeväxlarna. Det blir ekonomiska besparingar på flera håll  
[5, 5] 

1.3 Borealis 
Borealis är ett petrokemiskt företag i Stenungsund. Företaget finns inom industrin och är 
ledande inom polyolefiner - en typ av plast, baskemikalier och konstgödsel och andra 
produkter. För att tillverka plast med högsta kvalité använder sig Borealis av sina 
specialutvecklade teknologier som till exempel Borstarprocessen och Borlinkteknologin. 
Borealis tar fram samhällsnyttig plast som används inom fordonsindustrin, som förpackningar 
av olika slag men också inom infrastruktur till vatten och kraftöverföring. 

Förutom produktionsanläggningen har företaget sitt egna innovationscenter där de driver 
forskning framåt inom sitt ämne [6] 

Borstarteknologin 

Borstarprocessen är en teknologi som från grunden är utvecklat för Borealis verksamhet.  Det 
är Borealis som utvecklat teknologin.  Borstarprocessen är en PE-teknologi, 
polyetenteknologi som möter kraven för dagens PE-teknologi. Borstarteknologin är unik i den 
mån att det tillverkas en intervall av olika sammansättningar av polyeten, från LLDPE till 
HDPE i en och samma process. Polymererna kan produceras med en vidsträckt intervall av 
olika molekylvikter. 

Borstarprocessen förklarad i stora drag består av ett fåtal steg. En loopreaktor i serie med en 
gasfasreaktor som utgör de två första stegen. Propan används som polymersiationsmedium. 
Processen påbörjas när katalysator tillsätts i reaktionen och annan katalysator behöver inte 
tillsättas för gasfasreaktor [7] 

Borlinkteknologin 
Denna teknologi är en annan specialitet för Borealis. Det är med hjälp av Borlinkteknologin 
som plastisolering med hög kvalité tillverkas. Kabelisolering med god elöverföringsförmåga 
[8] 

Borlinkteknologin tar upp mycket av PEX2-kabelprodukter. Från monomerer till transport och 
emballage till kunder [9] 

 

2 Plastmaterial, används oftast för isolering till elektriska kablar. 
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1.4 Syfte och mål 

Borealis har som mål att effektivt producera sin produkt. Med effektivt menas energieffektivt, 
kostnadseffektiv, tidseffektivt och effektivt med hänsyn till arbetskraft. Syftet med denna 
rapport och beräkningsalgoritm är att extruderingslinjerna på avdelning LT/PE3 ska kunna 
vara igång med färre stopp.  

Kriterier för kalkylen är att den ska vara i stora delar självständig. Det ska alltså inte krävas 
förändringar av formlerna för att kunna beräkna nya mätpunkter utöver det indata som 
behövs. Examensarbetet har resulterat i en Excel-fil som visar foulingresistansens ökning över 
tid. Examensarbetet ska identifiera faktorer som påverkar värmeväxlarnas tidpunkt för att 
rengöras, men också ta i beaktande till att det är kostnadseffektivt och tidseffektivt. 

1.3.1 Frågeställning 

• När behöver värmeväxlarna rengöras? Finns det något som indikerar på att det är hög 
tid för värmeväxlaren att rengöras?  

• Vad blir den ekonomiska vinsten? Väger intäkter upp kostnader? Vad blir kostnader 
och intäkternas skillnad vid rengöring av värmeväxlaren vid viss tidpunkt?  

• Hur stor blir den miljömässiga vinsten? På vilket sätt gynnar den framtagna 
algoritmen miljön? 

 

1.5 Avgränsningar 

I examensarbetet undersöks inte vilken typ av material som används i extruderingslinjerna, 
som till exempel vilken typ av produkt som körs och hur det ser ut ur kemisk synvinkel. 
Likaså löses inte problemet på kemisk väg. Det finns olika typer av fouling men detta 
examensarbete tar inte hänsyn till alla dessa utan de nämns bara.  Programmet Excel används 
för beräkningsdelen. Alla värden är inte tagna för hand, eller datorstyrda utan flera värden är 
uppskattade och jämförda med de värden som är faktiska.  

2. Metod 

Genom att arbeta självständigt med examensarbetet på företaget med närhet till den aktuella 
anläggningen ökade den egna kreativiteten och förståelsen för problemet som står i fokus i 
detta examensarbete.  En förutsättning för att lösa problemet har varit att följa ritningar och 
bekanta sig med extruderingslinjerna i första hand , men också att grundligt sätta sig in i 
resten av denna  anläggning, där just plast tillverkas.  

Arbetet med detta examensarbete har börjat med litteraturstudier, studier, kurslitteratur inom 
programmet samt andra böcker. Annan litteratur har bestått av relevanta forskningsrapporter. 
[10] [11] [12] [13] 

Platsbesök på anläggningen har varit oerhört givande för förståelse av anläggningen. 
Insamlande av data vid besök har varit grundläggande för arbetet. Då extruderingslinjerna var 
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flera gav det ett jämförande perspektiv. Platsbesök och mätvärden var en fundamental del av 
lösningen av problemet. Med hjälp av inhämtad data och kunskap skedde beräkningar och 
vidare analys av problemet med ett besparingsperspektiv på problemlösningen.  

Rengöring av värmeväxlarna med avseende på ekonomiska besparingar och optimala 
förhållanden för produktionslinjerna är en enkel definition av arbetet.  Beräkningarna 
sammanställs i kapitel 6, Resultat. Anteckningar och ritningar har använts för att få struktur 
på arbetet och informationen. Elektronisk information som finns i datorprogram på Borealis, 
samt information i interna pärmar har också varit till nytta. 
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2.1 Hypotes 
Den metod som utvecklats för att lösa problemställningen är grundad på en hypotes. Den 
utgår från foulingresistansens förändring, effektförbrukningen som ger ekonomiska utgifter. 
Foulingresistansen är tänkt att öka då värmeväxlaren foulas och det är i det skedet pumpens 
effektförbrukning ökar eftersom pumpen behöver pumpa hårdare än normalfallet. Det ger en 
ökad elkostnad. Denna modell ska även ta hänsyn till intäkter och utgifter för att därefter 
bestämma vid vilken tidpunkt det är optimalt att rengöra värmeväxlaren och hur länge 
företaget kan låta pumparna köra och foulingresistansen öka fram tills extruderingslinjen 
måste stoppas.  

 

 

Figur 1 

Figur 1 visar några fall där man kan undersöka om det är lönsamt att stoppa linjen, den sista 
punkten ska föreställa den optimala tidpunkten för ett stopp.  

 

2.2 Mätvärden 

Anläggningen har givare som är datoriserade och givare som avläses av driftpersonal.  
Datoriserade värden avläses av datorprogrammet Aspen Tech3. Datorprogrammet har 
mätvärden sen flera år tillbaka och mätvärden finns momentana. Stora delar av anläggningen 
kan kontrolleras och övervakas men mindre givare i de olika ledningarna är inte alltid 
kopplade till Aspen, t ex äldre givare. 

En del av de utvalda mätpunkterna går att se i Aspen. De samlades i en Excel fil för vidare 
beräkningar.  

 

3 Aspen Tech benämns Aspen härefter. 

Fo
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Effektförbrukning 
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Figur 2 Mätpunkter på ledningarna. 

För att beräkna temperaturerna togs mätvärden på värmeväxlarens ledningar på varma och 
kalla flödet ut och in i värmeväxlaren. Mätpunkterna togs på ledningar in och ut från 
värmeväxlarna. Mätpunkterna är tagna ungefär 5 centimeter ut från värmeväxlaren. Som 
Figur 2 visar är finns mätpunkterna inte precis på samma position på ledningen. Mätpunkt 1 
är ganska så högt upp på ledningen medan mätpunkt 2 är längre ner och mätpunkt 3 i mitten 
av ledningen. Temperaturer som tagits för hand är uppmätt med IR-termometer. IR-
termometer mäter yttertemperatur, alltså ytans temperatur.  

Flödesmätning har skett genom avläsning i Aspen. 

2.3 Platsbesök 

En otroligt givande grund för detta examensarbete har varit de platsbesök som gjorts på 
Borealis. Det har gett omfattande förståelse för problemet och gett idéer för lösningen. En del 
av platsbesöken var att på plats läsa av ritningar av extruderingslinjerna samt att följa dem.  

Platsbesöken har förutom förståelse till linjernas uppbyggnad varit till för att välja ut specifika 
punkter för manuella mätningar. Mätningarna gjordes i ledningar till värmeväxlarna. Det var 
på temperaturer och temperaturen togs med IR-termometer. 
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2.3.1 Extruderingslinjer 
Det finns sex extruderingslinjer som är närapå identiska. Två av dessa linjer har undersökts, 
L301 och L303.  

Linjerna består av vattentank, pump, värmeväxlare, extruder och det är ett slutet system. 
Volymen på vattentankarna är 18m3 och 6m3 [14] I dem finns även filter, men dessa filter har 
inte möjlighet att ta upp plastpartiklarna i systemet. Pumparna är av typen kugghjulspump 
med konstant varvtal på 1350 rpm. Värmeväxlarna är av typen motströms plattvärmeväxlare, i 
olika storlekar. Det är olika från linje till linje, en del av linjerna är det mer än en 
värmeväxlare. Där en värmeväxlare är drift åt gången.  

Den varma plastsmältan körs genom extrudern och skärs till små platspelletars med hjälp av 
en hålskiva. Över hålskivan finns vatten som bidrar till att plastpelletsen hårdnar och inte 
ändrar form eller storlek. Pelletsen torkas sedan och därefter lagras dessa för att transporteras 
till silo och ut till marknaden.  

 

Figur 3 Extruderingslinjens vattensystem.  

Det är det varma flödet genom värmeväxlaren som tätar igen värmeväxlarplattorna. Detta 
beror på små plastpartiklar från hålskivan. Dessa rinner med vattenflödet genom tanken och in 
i värmeväxlaren.  
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3. Teori  

3.1 Värmeväxlare 

”En apparat där ett medium överför värme från ett system till ett annat system utan att 
medierna i de olika systemen behöver blandas eller röra vid varandra. Mediet kan vara 
vatten, luft eller vätska” [15]Värmeväxlare används inom industrin, likaså inom privat sektor 
och boenden då det är en effektiv komponenet.   

Värmeväxlare klassificeras antingen beroende på dess konstruktion eller genom flödets väg. 
Till exempel tubvärmeväxlare eller plattvärmeväxlare. Flödesriktningarna i värmeväxlaren 
kan vara olika. Två vanliga sätt är då mediet flödar medströms, eller motströms.  Medflödes 
värmeväxlare är konstruerade så att båda flödena förflyttas i samma riktning.  

3.1.1 Plattvärmeväxlare 

Plattvärmeväxlare är den mest ekonomiska och effektiva typen idag, men låg driftkostnad, 
hög termisk verkningsgrad och låga kostnader. Den är dessutom enkel att rengöra, bygga ut 
vid behov av ökad värmeöverföring och den har en kompakt storlek.  

 

Figur 4: Flödesprincip motströms plattvärmeväxlare [16]. 

De plattvärmeväxlare som undersökts är kopplade motströms. Flödesvägen för det varma och 
kalla flödet är motströms, där av namnet. Det varma och kalla flödet är i indirekt kontakt. Den 
vattenbärande ytan är stor då plattorna är tunna och ganska stora. De är konstruerade som på 
bilden, med veck på sidorna. Detta ökar värmeöverföring men är också ett utrymme som tar 
upp plastpartiklar, vilket gör att de foulas mer.   

 

3.1.2 Tubvärmeväxlare  

Tubvärmeväxlare är vanligt förekommande inom industrin men i detta examensarbete ligger 
inte fokus på dessa. Tubvärmeväxlare är konstruerade som en stor tub med flera mindre rör i, 
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i samma längd som tuben. Det kalla mediet flödar i de smala rören och det varma flödet i den 
stora tuben. 

 

Figur 5: Tubvärmeväxlare, Alfa Laval, [17] 

3.2 Fouling 

Med fouling menas en ansamling av oönskade restprodukter. I detta fall samlas plastpartiklar 
på insidan av plattorna i plattvärmeväxlaren. Detta leder till att värmeväxlaren inte kyler ner 
med den verkningsgrad som den ska. Verkningsgraden ändras och detta kan leda till fel i den 
produkt som tillverkas i extruderingslinjen. 

3.2.1 Olika typer av fouling 

• Partikulär och sedimenterande fouling- Kan vara fouling från polymerisation, som 
finns i detta examensarbete, men kan också vara från till exempel kylvatten från sjöar,  
[13]. 

• Kristallisation- Kristallisation av t.ex. salter på insidan av värmeväxlaren.  
• Isbildning- Uppstår när temperaturen uppnår fryspunkten vid ett av flödena. 
• Korrosion- Resultat av kemisk reaktion som leder till att ytan på värmeväxlaren 

bildar rost. 
• Kemisk fouling- Denna typ av fouling är vanligt när kemiska ämnen hettas upp till 

den temperatur då ämnet degraderar. 
• Biologisk fouling- Förekommer då biologiska organismer växer på värmeöverförande 

ytor. Vanligt när orenat vatten används som kylmedie [18] 

  

9 
 



3.3 Pumpar 

Med hjälp av pump i systemet förflyttas mediet runt i processen. Det är också pumpen som 
drabbas när det foulas i värmeväxlaren, den behöver då köras hårdare så att det varma flödet 
ska kylas ner till önskad temperatur. Pumparna är av typen kugghjulspump, det som gör 
denna pump till en kugghjulspump är att den har två kugghjul, där det ena kugghjulet drivs av 
det andra [19].  

3.4 Teoretiska samband och genomförande  

I detta avsnitt framläggs beräkningsmetoden för upptäckande av fouling med hjälp av 
teoretiska samband. Benämningar till beräkningsmetoden och dess formler presenteras. 

För att beräkna förändringar av värmeövergång i en värmeväxlare används främst 
temperaturskillnader, delta T (∆T). Delta T beräknas på det kalla flödet och det varma flödet 
genom värmeväxlaren.  

Foulingresistansen, R som beräknas är ett mått på den grad av fouling som finns. Med ett visst 
värde på foulingresistansen, eller om foulingresistansen hamnar inom en intervall ska detta 
signalera att värmeväxlaren ska rengöras. R ökar över tiden i takt med att värmeväxlaren 
sätter igen.  

Som tidigare nämnts är denna beräkningsmetod implementerad för två extruderingslinjer. I ett 
av dessa saknades ett mätvärde. Det var det varma mediets utloppstemperatur. Denna 
beräknades med de värden som fanns. Mer om beräkningsmetoden och dess formler för detta 
står det i avsnitt 4.4.3. 

En simpel jämförelse för pumparnas effektförbrukning har också gjorts. Med mätvärden från 
pumpens strömförbrukning kan man analysera foulingresistansens förändring mot pumpens 
effektförbrukning. Detta presenteras i kapitel 6, Resultat. Beräkningsmetoden presenters i 
avsnitt 3.4.1.  
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3.4.1 Beräkning foulingresistans 
Ett exempel visas här för förståelse av beräkningarna i Excel filen som tar fram 
Foulingresistansen. 

Temperaturer och tryck är referensvärden tagna för hand.  

Tabell 1 Temperaturer och tryck för kall medie: 

Kall medie Före Efter 
Temperatur, T [°C] 21,5 60 
Tryck, P, [bar] 3,4 3,75 
 

Tabell 2 Temperaturer och tryck för varm medie: 

Varm medie Före Efter 
Temperatur, T [°C] 64 45,4 
Tryck, P, [bar] 3,22 2,6 
 

Antaget värde för massflöde: 354 kg/h: 

�̇�𝑚𝑣𝑣 = 354
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

=
354
60 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠

= 5,9
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠

 

Den formel som används för att beräkna verkningsgraden för värmeväxlaren är: 

𝜀𝜀 =
�̇�𝑄

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1) 

Värmeflödet kan skrivas:  
�̇�𝑄 = �̇�𝐶𝑣𝑣(𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑣𝑣2) = 𝐶𝐶𝑘𝑘(𝑇𝑇𝑘𝑘2−𝑇𝑇𝑘𝑘1) 

Värmekapacitetsflödet för det kalla flödet blir därför: 

𝐶𝐶𝑘𝑘 = 𝐶𝐶𝑣𝑣
𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑣𝑣2
𝑇𝑇𝑘𝑘2 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1

= 24,7 × 103 ×
64 − 45,4
60 − 21,5

= 11,9 × 103 

I detta fall:𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑘𝑘 

Värmeväxlarens verkningsgrad:  

𝜀𝜀 =
𝐶𝐶𝑘𝑘(𝑇𝑇𝑘𝑘2 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1)
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1) =

𝑇𝑇𝑘𝑘2 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1
𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1

= 0,9059 

För att beräkna NTU behövs 𝐶𝐶𝑟𝑟: 

𝐶𝐶𝑟𝑟 =
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

=
𝐶𝐶𝑘𝑘
𝐶𝐶𝑣𝑣

=
𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑣𝑣2
𝑇𝑇𝑘𝑘2 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1

= 0,483 

 

  

11 
 



NTU beräknas genom att använda 𝐶𝐶𝑟𝑟: 

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁 =
1

𝐶𝐶𝑟𝑟 − 1
ln�

𝜀𝜀 − 1
𝜀𝜀× 𝐶𝐶𝑟𝑟 − 1� = 3,46 

U är värmegenomgångskoefficienten, som är en viktig parameter för fouling, U beräknas med 
hjälp av NTU: 

𝑁𝑁 =
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ×𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁

𝐾𝐾
= 513,9 

𝑊𝑊
𝑚𝑚2𝐾𝐾

 

Foulingresistansen 𝑅𝑅, beräknas genom att använda 𝑁𝑁 och 𝑁𝑁0. 𝑁𝑁0 Beräknas vid ett tillstånd då 
värmeväxlaren är rengjord.  

 

𝑅𝑅 =
1
𝑁𝑁
−

1
𝑁𝑁0

 

Resistansen R, är mått på graden av fouling i värmeväxlaren.  

Vid beräkning av foulingresistansen för Linje 303 stämde inte  mätvärden för 
inloppstemperaturen till det varma mediet då det var högre temperatur för 𝑇𝑇𝑘𝑘2 än 𝑇𝑇𝑣𝑣1.  

För att Excel-filen ska ge korrekt resultat modifieras detta, formel för verkningsgrad används. 

𝜀𝜀 =
𝑇𝑇𝑘𝑘2 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1
𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1

 

Men om 𝑇𝑇𝑘𝑘2 ≥ 𝑇𝑇𝑣𝑣1 (uppenbarligen på grund av mätfel) ersätts Tk2 med 𝑇𝑇𝑣𝑣1, subraherat med 
0,1: 

𝜀𝜀 =
𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 0,1 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1

𝑇𝑇𝑣𝑣1 − 𝑇𝑇𝑘𝑘1
 

Värdet 0,1 har tagits ur luften enbart för att hantera de tillfällen då eventuellt mätfel 
uppkommer.  

4.4.4 Metod för ekonomisk besparing 
Ekonomisk besparing är intressant då värmeväxlarnas fouling påverkar detta med. Den 
ekonomiska beräkningen baseras på elpris, inkomst, tid och pumpens effektförbrukning. 

Elpriset är 36€/MWh.  

Tid för att rengöra en värmeväxlare är uppskattad till 2 timmar per värmeväxlare.  

För att elåtgången med avseende på tidpunkt för tvätt används formeln: 

𝑘𝑘 = 𝑘𝑘0 + 𝑑𝑑𝑡𝑡 
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där k är totala elkostnaden per timme, 𝑘𝑘0 är elkostnaden vid nytvättad värmeväxlare, t är tiden 
i timmar och a är en konstant. Vi antar alltså att kostnaden ökar linjärt över tiden, se figur 6. 
Konstanten a bestäms utifrån mätning av hur elförbrukningen ökar med tiden.  

Tidsperioden mellan två rengöringar kallar vi t1,och tiden för själva rengöringen (2 h) kallar vi 
∆𝑡𝑡.  

Den totala kostnaden fram tills t1 beräknas med hjälp av integralen av k: 

𝐾𝐾 = 𝑘𝑘0 × 𝑡𝑡0 +
1
2
𝑑𝑑𝑡𝑡02 

 

Figur 6 

Där K är den totala kostnaden, 𝑡𝑡0 är den tidpunkt då värmeväxlaren börjar tvättas, 𝑡𝑡0 = 𝑡𝑡1 –∆𝑡𝑡. 
Den totala inkomsten beräknas från t=0 fram tills t=t1: 

𝐼𝐼 = 𝑖𝑖0 × 𝑡𝑡0 

Vinsten: 

𝑉𝑉 = 𝐼𝐼 − 𝐾𝐾 

Vinst per timme: 

𝑣𝑣 =
𝐼𝐼 − 𝐾𝐾
𝑡𝑡1

=
𝑖𝑖0𝑡𝑡0 − �𝑘𝑘0𝑡𝑡0 + 1

2𝑑𝑑𝑡𝑡0
2�

𝑡𝑡0 + ∆𝑡𝑡
 

Den maximala vinsten per timme beräknas genom att derivera vinsten per timme, och sätta 
derivatan lika med noll. Derivatan blir: 

𝑣𝑣′(𝑡𝑡0) =
(𝑖𝑖0 − 𝑘𝑘0 − 𝑑𝑑𝑡𝑡0)(𝑡𝑡0 + ∆𝑡𝑡) − �𝑖𝑖0𝑡𝑡0 − �𝑘𝑘0𝑡𝑡0 + 1

2𝑑𝑑𝑡𝑡0
2��

(𝑡𝑡0 + ∆𝑡𝑡)2
= 0 
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Detta ger att: 

−
1
2
𝑑𝑑𝑡𝑡02 − 𝑑𝑑𝑡𝑡0∆𝑡𝑡 + (𝑖𝑖0 − 𝑘𝑘0)∆𝑡𝑡 = 0 

Därefter bryts t0 ut och beräknas: 

𝑡𝑡0 = −∆𝑡𝑡 ∓ �∆𝑡𝑡2 +
2
𝑑𝑑

(𝑖𝑖0 − 𝑘𝑘0)∆𝑡𝑡 

 Plustecknet väljs, då minustecknet ger negativt svar. 
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5. Data och tabellförteckning 

För de data som användes var vissa temperaturer tagna med IR-termometer och vissa 
temperaturer hämtades från Aspen. 
Mätvärden från aspen var medelvärde och temperaturer uppmätta för hand var momentana 
värden. Här mäts tryck i bar, flödet i ton/h och effekten i MWh. De mätvärden som finns i 
Tabell 3 och Tabell 4 är inte alla mätvärden. För Excel-filen har fler mätvärden använts. 
Referensvärden för pumparna redovisas också. Detta är de värden som har använts. Alla 
mätvärden redovisas inte i rapporten.  

15 
 



5.1 Data för foulingresistans 

Tabellen i Bilaga 1 visar mätvärden för linje 301. Mätvärden som tagits för hand är 
temperatur på pelletervatten och kylvatten vid inlopp och utlopp till värmeväxlaren. Dessa 
värden har inte så hög noggrannhet. De är tagna vid olika tidpunkter på dagen och ungefär 
varje dag men inte regelbundet i det långa loppet.  

I Bilaga 2 syns det att mätvärden för linje 303 har skiljt sig åt lite mer. Där väljs mätvärden ut 
från Aspen och det är medelvärden, inte momenata värden. 

5.2 Data för effektförbrukning 
Data för effektförbrukning av båda linjernas pumpar presenteras i tabeller med referensvärden 
och uppmätta värden i Bilaga 3. 
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6. Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultat baserat på de mätvärden som kunde användas. Resultaten 
analyseras med hjälp av den beräkningsmetod som tagits fram.  

6.1 Beräkningsalgoritm  
 

 

Figur 7, Foulingresistans för Linje 303. 

Som Figur 5 visar är kurvan inte stigande, som man kunde förvänta sig. Den börjar på noll 
och är negativ under alla dagarna. Detta beror troligtvis på att mätvärden till värmeväxlaren 
togs vid en tidpunkt då den behövde tvättas. För en längre mätserie bör denna kurva uppvisa 
en stigande trend. 

Medelvärdet av mätvärden visar att foulingresistansen minskar över tiden.  

 

Figur 8: Foulingresistans för linje 301  
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6.2 Pumparnas effektförbrukning och intäkter 

 

Figur 9: Pumparnas elkostnad per timme 

 

Figur 10 Totala intäkter per timme 

Här visas ett exempel på hur man använder den ekonomiska kalkylen. För att uppskatta ett 
värde på a tänker vi oss att elförbrukningen går upp från ett startvärde som motsvarar 
förbrukningen efter tvätt, till ett slutvärde motsvarande pumpens maxeffekt. Detta antas ske 
under en tid motsvarande ca 2 veckors drift, som kan antas vara normal tid mellan två tvättar. 

Värden: 
Startvärde: 
Effekt: 50 kW 
Elpris=0,036€/kWh 

𝑘𝑘0 = 50 × 0,036 = 1.8
€
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Slutvärde, vid maxeffekt: 
Effekt: 90 kW 
Elpris: 0,036 €/kWh 

𝑘𝑘 = 90 × 0,036 = 3,24 €/ℎ 

 

Tiden det tar mellan rengöring av värmeväxlare kan antas vara ca 2 veckor, vilket i timmar 
motsvaras av 14 dagar multiplicerat med dygnets 24 timmar som värmeväxlarna är i drift.  

𝑘𝑘 = 𝑘𝑘0 + 𝑑𝑑𝑡𝑡 

Detta ger att: 

 
𝑑𝑑 = 𝑘𝑘−𝑘𝑘0

𝑡𝑡
 = 3,24−1,8

14×24
= 0,0043 €/h2 

Under dessa förutsättningar kan en optimal tid beräknas mellan rengörande av värmeväxlarna. 
Ett antagande som görs är i0 = 500€/h, ett värde som bestäms av försäljningspriset för 
plastpelletsen, som figur 10 visar. 

𝑡𝑡0 = −2 + �22 +
2

0,0043
(500 − 1,8) × 2 = 213 ℎ 
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7. Diskussion 
Eftersom detta examensarbete baseras på ett verkligt problem är det mycket man kan 
diskutera kring problemlösningen och metodframtagandet.  

Med mätvärden från mer än en källa blir resultatet dessvärre en aning otydligt  och inte som 
förväntat. Enligt de mätvärden som användes och med hjälp av den Excel-fil eller algoritm 
som tagits fram är resultatet tvärtemot det förväntade. Foulingresistansen tycks minska linjärt. 

Detta kan bero på en rad olika faktorer, bland annat: mätvärden som använts är från en 
tidpunkt då värmeväxlaren har foulats. Det är möjligt att den har rengjorts under det tidsspann 
som mätvärden tagits och använts i kalkylen.  

En annan orsak till foulingresistansens beteende kan vara att när plattan foulas så fastnar 
plastpartiklarna en stund, men på grund av ökad turbulens i kanalerna släpper en del av 
partiklarna igen efter ett tag och foulinggraden kan minska tillfälligt. Sådant beteende har 
rapporterats i andra sammanhang [20], i synnerhet i lägen där flödet startas upp igen efter ett 
stopp. Vid mätning över längre tid förväntas foulingresistansen dock öka. 

Borealis använder sig av olika produkter i linjerna, dessa produkter kan ha olika egenskaper 
som gör att en typ av produkt avger mer plastpartiklar som leder till mer fouling. Det kan 
hända att byte av produkt har skett under något av de utvalda mätvärden som använts. 

På vägen har även mindre problem uppkommit som till exempel antagande av värden. Detta 
gäller vissa värden för flödet genom värmeväxlarna, men också för ett exempel som tidigare 
nämnts, nämligen det kalla flödets utloppstemperatur som visade högre temperatur än 
inloppstemperaturen för det varma flödet, vilket i princip inte kan förekomma, utan måste 
bero på mätfel. 

Mätvärdenas precision är också värt att diskutera, exempelvis IR-termoteterns noggrannhet 
vid temperaturtagning. Då denna testades förändrades temperaturen markant vid bara 
förflyttning av mätpunkten ett litet avstånd. Mätpunkterna är tagna ca 5 centimeter ut från 
värmeväxlaren.  

Aspen ger momentana mätvärden och dessa görs om till medelvärden. De medelvärden som 
är uppmätta med IR-termometer är momentana värden. De värden som är från aspen avrundas 
också till två decimaltecken medan IR-termometerna mätvärden oftast inte har några 
decimaler eller en decimal.  

Flödet till linje 303 fanns i Aspen medan flöde till linje 301 uppskattades från ett värde från 
datablad som tillhör en pump som liknar pumpen i linje 301. 

Mätvärden som tagits har varit i rören, kan vara temperatur av flödet i röret, men det är inte 
alltid då flödet fyller rören så temperaturen kan vara luftens temperatur också. IR-
termometern tar inte värdet på själva flödet eller luftens temperatur utan den mäter 
temperaturen på ytan av röret. Detta påverkas såklart också av mediet innanför rörets 
temperatur. Även om detta kan skilja sig åt ska det inte ha större påverkan då det är 
temperaturdifferensen, ∆T som används. 
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Pumparna, värmeväxlarna och givare som finns utsatta på linjen har varit i drift olika länge. 
De har slitits och det kan även förekomma fouling i ledningar och pumpen. I vattentankarna 
finns plastpartiklar också eftersom det är där vatten leds till precis efter extrudern. Det finns 
filter i dessa vattentankar men de tar inte upp plastpartiklarna som foular värmeväxlaren.  
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8. Slutsats och vidare undersökning 
Examensarbetet gav resultat i form av ett Excel-ark som kan fungera vid noggrant uppmätta 
mätvärden från och med att värmeväxlaren rengjorts till att resistansen ökar till en viss punkt 
som ska antyda på att den behöver rengöras igen. Används detta Excel-ark under en längre 
period kommer ett mönster synas om det är en typ av produkt som används i 
extruderingslinjerna. Vid användning av nya produkter finns det risk att detta mönster 
förändras. 

Ett mål med detta examensarbete har varit att få en tidpunkt eller signal på när det är aktuellt 
att rengöra värmeväxlaren. Detta kan bara besvaras om man har tillgång till mycket 
mätvärden, mer exakta värden och möjligtvis momentana värden.  
 
För att göra en koppling till ekonomisk vinst behöver mätvärdena matchas med uppmätta 
värden på pumparnas effektförbrukning. Det kan också vara ett tänkbart resultat om 
pumparnas effektförbrukning inte väger upp för de intäkter företaget gör för sin plast då den 
har ett högt pris på marknaden.  
 
Det Borealis sparar in på effektförbrukning av pumparna mot foulingresistansen må inte vara 
enbart pengar, de medför vinster också ur miljösynpunkt. Pumpar och andra tekniska 
komponenter har stor energiåtgång då de tillverkas och genom att använda dessa komponenter 
med måtta och inte driftsätta dem mer än de är konstruerade för blir deras livslängd längre.  
 
Om detta examensarbete skulle göras om skulle en mycket större tyngdpunkt läggas på 
insamling av mätvärden från väldigt tidigt skede av arbetet. Mätvärdens insamling skulle 
tagits under längre period, möjligtvis ett halvår. Examensarbetet hade fördelats under en 
längre period. Det skulle också varit intressant med ett avsnitt om ekonomiskt besparing eller 
förlust med äldre komponenter som till exempel, om värmeväxlare byttes ut mot nytillverkade 
värmeväxlare.  
 
För att vidareutveckla algoritmen och förenkla själva mätförfarandet är en idé att mäta 
mängden inkommande energi i processen, det vill säga i extruderingslinjen. Denna mängd 
energi kan sedan jämföras med den bortförda värmemängd som kan beräknas utifrån 
temperaturerna och flödet i värmeväxlaren. På detta sätt kan man kanske via en 
omvandlingsfaktor sluta sig till värmeöverföringen i värmeväxlaren utifrån mängden 
inkommande energi (som loggas automatiskt) och klara sig utan en del av de relativt 
omständiga temperaturmätningarna. 
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10. Bilaga 

10.1 Bilaga 1: Mätningar linje 301 

Tabell 3: Avlästa och hanuppmätta värden 

 

  

Mätningar L301       

     IR IR IR IR 

Datum Tid PV-
tryck in 

Kylvattentemp 
ut 

PV-temp 
ut 

PV-
temp in 

PV-
temp ut 

Kylvattentemp 
in 

Kylvattentemp 
ut 

15-04-21 07:00 6 48 50 46  41 18 

15-04-22 07:30 6 48 50 36 35 16 47 

15-04-22 17:30 6 48 49,4 49 39,2 17 44,6 

15-04-23 07:30 6 47 50 44 35 16 46 

15-04-24 18:00 6 48 50 47,6 42,8 17 45,8 

15-04-27 16:00 6 48 50 52 42 19 45 

15-04-28 09:00 6 48,5 50,5 50 43 18 45 

15-05-08 16:00 6 36,5 40,7 43,2 33,2 18,4 35,8 
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10.2 Bilaga 2: Mätningar linje 303  

Tabell 4: Mätvärden från Aspen, Linje 301 

Mätvärden 
L303 

     

 FV-
Vattenflöde 
in 

FV 
vattentemp 

PV-flöde PV-temp PV tank-
temp 

FV uttagen 
effekt 

2014-12-14 
09:00 

162,01 71,07 359,97 59,98 76,62 5,03 

2014-12-15 
12:00 

157,85 70,37 359,84 59,99 75,83 4,98 

2014-12-16 
08:00 

88,31 43,57 359,95 60,01 60,42 5,05 

2014-12-17 
17:00 

203,59 70,65 359,95 60,01 77,55 4,99 

2014-12-18 
15:00 

161,09 73,96 348,58 59,92 77,32 -0,05 

2014-12-19 
07:00 

147,04 73,94 348,13 60,02 76,46 5,87 

2014-12-20 
19:00 

140,72 71,22 360,04 69,86 84,07 4,97 
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10.3 Bilaga 3: Effektförbrukning 

10.3.1 Effektförbrukning för pump i Linje 301 

Tabell 4: Data och uppmätta värden för Linje 301  

 

  

Elförbrukning Linje 301 
Referensmätning vid över 80 % märklast 
Märkeffekt (kW) Ström (A) Spänning (V) Effektförbrukning (kW)  
45 63 525 33,075  
 Ström (A) Spänning (V) Effekt (kW) Tid (dagar) 
150319 50 525 26,25 0 
150320 50 525 26,25 1 
150321 54 525 28,35 2 
150323 54 525 28,35 4 
150324 54 525 28,35 5 
150402 54 525 28,35 14 
150403 54 525 28,35 15 
150406 54 525 28,35 18 
150407 50 525 26,25 19 
150414 54 525 28,35 26 
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10.3.2 Effektförbrukning för pump i Linje 303 

Tabell 5 Data och uppmätta värden för L303 

 

Elförbrukning L303 
Referensmätning vid över 90 % märklast 

Märkeffekt (kW) Ström (A) Spänning (V) Effektförbrukning (kW)  
90 128 525 67,2  
 Ström (A) Spänning (V) Effekt (kW) Tid (dagar) 

150319 106 525 55,65 0 
150320 91 525 47,775 1 
150321 94 525 49,35 2 
150322 76 525 39,9 3 
150323 110 525 57,75 4 
150324 110 525 57,75 5 
150403 91 525 47,775 15 
150406 100 525 52,5 18 
150412 90 525 47,25 24 
150414 91 525 47,775 26 
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